הנהלת חטיבת המחקר
עודכן בתאריך 52/11/11

השתתפות בנק ישראל במימון כנסים מחקרים ופרסומים בכלכלה
 .0כנסים:
בנק ישראל משתתף במימון של כנסים בנושאים בתחום הכלכלה ,עם זיקה לבעיות רלבנטיות למשק
הישראלי .ההשתתפות במימון תינתן לכנסים העוסקים בנושאי מקרו-כלכלה ובנקאות או בתחומים שלבנק
ישראל יש עניין בהם מכוח ביצוע תפקידו על-פי חוק .ההשתתפות הינה לכנסים שיאורגנו על ידי מוסדות
מחקר מוכרים .שיעור ההשתתפות לא יעלה על  25%מעלות הכנס ,ובכל מקרה לא יעלה על סכום של 155,555
 ₪לכל כנס .שיעור ואחוזי ההשתתפות יכולים להיות נמוכים מהאמור.
על מנת לקבל את ההשתתפות במימון ,על הפונה להציג בפני בנק ישראל את תוכנית הכנס ורשימת
המשתתפים; תינתן עדיפות לכנסים בהם יוצגו עבודות אמפיריות .השתתפות במימון כנס לא תהווה תחליף
לשכר משתתפי הכנס ,אלא תיועד למימון הוצאות ישירות לארגון הכנס.
תקציב בנק ישראל לנושא מימון כנסים הינו מוגבל ,ובנק ישראל אינו מתחייב להשתתף במימון של כנסים
כאמור ,בכל סכום שהוא.
בקשה לאישור השתתפות למימון כנס ,יש להגיש למנהל מחלקת המחקר ,ככל הניתן חצי שנה לפחות לפני
מועד קיומו המתוכנן של הכנס .לכל בקשה יש לצרף :תכנית טנטטיבית של הכנס ,תאריך משוער ,תקציב
הכנס ,כולל עלויות ומקורות מימון נוספים ,וציון אודות נכונות המארגנים לשיתוף פעולה עם בנק ישראל
בארגון הכנס .הבקשות ידונו במסגרת ועדה פנימית מטעם בנק ישראל אשר תבחן את מידת התאמתן
לקריטריונים שהוזכרו לעיל.
 .0מחקרים:
בנק ישראל משתתף במימון של מחקרים העוסקים בכלכלת ישראל או בנושאים שלבנק ישראל יש עניין
בהם .הבנק ישתתף במימון מחקרים שיערכו בחסות המקצועית של מוסדות מחקר בלבד ויועדפו מחקרים
שייערכו בשיתוף עם כלכלנים מבנק ישראל .המימון לא יהווה תחליף לתוספת שכר למשתתפים בהכנת
המחקר אלא ייועד למימון העסקת עוזרי מחקר ,שירותי מחשב וכו'.
תקציב בנק ישראל לנושא מימון מחקרים הינו מוגבל ,ובנק ישראל אינו מתחייב להשתתף במימון של
מחקרים כאמור ,בכל סכום שהוא.
בקשה לאישור השתתפות במימון מחקר יש להגיש למנהל מחלקת המחקר ,בצירוף נושא המחקר ותכנית
המחקר ,מתודת המחקר ,תקופת המחקר ,שמות החוקרים ,לוח זמנים ,פירוט ההוצאות להן דרוש המימון,
עלויות ומקורות מימון נוספים ,וציון אודות נכונות הכותבים לשיתוף פעולה עם בנק ישראל במחקר.
הבקשות ידונו במסגרת ועדה פנימית מטעם בנק ישראל אשר תבחן את מידת התאמתן לקריטריונים
שהוזכרו לעיל.
 .3פרסומים:
)1

בנק ישראל ישתתף במימון פרסומים כלכליים כחלק מעידוד מחקרים על פי סעיף מחקרים לעיל .השתתפות
במימון הפרסומים תותנה בשיתוף בנק ישראל בקביעת מתכונת הפרסומים .במקרים חריגים ,בהם הפרסום
הכלכלי הושלם או עומד בפני השלמה ,והבנק סובר כי קיימת חשיבות מיוחדת במימונו ,והתקיימו התנאים
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על פי סעיף מחקרים לעיל ,יהיה הבנק רשאי להשתתף במימון הפרסום .במקרים חריגים כאמור ,השתתפות
בנק ישראל לא תעלה על  25%מהוצאות הפרסום.
בקשה לאישור השתתפות למימון פרסום כלכלי ,יש להגיש למנהל מחלקת המחקר בצירוף החומר לפרסום,
תאריך משוער לביצוע הפרסום ,עלויות ומקורות מימון נוספים ,וציון אודות נכונות הכותבים לשיתוף פעולה
עם בנק ישראל .מנהל מחלקת המחקר יתייחס ,אם נדרש ,לטעמים המיוחדים והחריגים לאישור פרסום
למרות שלא הובא מראש לאישור הבנק .הבקשות ידונו במסגרת ועדה פנימית מטעם בנק ישראל אשר תבחן
את מידת התאמתן לקריטריונים שהוזכרו לעיל.
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