
 
 

 
   

 
 

 

 
 לשכת הרקטור

Office of the Rector 
 

 
 
 
 
 

   4313343חיפה , הר הכרמל, 911שדרות אבא חושי , אוניברסיטת חיפה
 :Fax+  179-3-3439929: פקס   :Tel+  179-3-3932328: טל

University of Haifa, 199 Aba Khoushy Ave. Mount Carmel, Haifa, 3498838, Israel 

rector@univ.haifa.ac.il 

 

 ז"ו אב תשע"ט 
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 לכבוד

 חברות וחברי הסגל האקדמי
 כ א ן

 
 

 ,שלום רב
 
 

 ז"תשע –( קריטריונים)אוניברסיטאי -מענק אקדמי :הנדון
 
 המשולם בגין פעילותאוניברסיטאי -ב טופס הצהרה לצורך קבלת המענק האקדמי"מצ .0

.  בהוראה ובמחקר שהיא הבסיס להעסקתו של חבר הסגל שמעבר לעבודה הרגילה אקדמית
. עדכונים בקריטריונים ובמנגנון הפעלתם יםחל, החל משנה זו, ת"בהתאם להנחיות ות

 :הקריטריונים נחלקים לארבע קטגוריות

 פעילות מחקרית משמעותית .א

 תמיכה במחקר .ב

 הוראה .ג

 תרומה למשק ולחברה –חברה  –קידום קשרי אקדמיה  .ד
 

ז  "ל תשע"ז ניתן על סמך דיווח על פעילות אקדמית שבוצעה בשנה"ל תשע"המענק לשנה .7
 .ח"התשלום בפועל יינתן במהלך תשע( 77.2.7700 - 0.07.7701)
 

, זכאים למלא את ההצהרה חברי סגל מדרגת מרצה ומעלה במסלול המינויים הרגיל .7
וכן מי שנכללו בהסדר ז "ששה חודשים בתשעואשר עבדו לפחות , במשרה מלאה המועסקים

 . הפטור מהוראה
 .אינם זכאים למענק -1.01.1...-חברי סגל אשר יפרשו או יסיימו העסקתם לפני ה     
 כן זכאים למלא את ההצהרה חברי סגל בדרגת פרופסור חבר ופרופסור מן המניין במסלול                    
 .    אשר מקום עבודתם העיקרי הוא אוניברסיטת חיפה ומועסקים במשרה מלאה, המומחים      

 
ואשר יעמוד בארבעה מתוך הקריטריונים , הממלא את תנאי העבודה הרגילים, ל"חבר סגל כנ .4

בגין שלוש פעילויות . יקבל את מלוא תוספת הגמול האקדמי, ב"המפורטים בטופס המצ
 .מגובה המענק 047ובגין שתי פעילויות , בה המענקמגו 744הזכאות תהיה 

 .ד-לפחות אחד מהקריטריונים יהיה מקטגוריה א ולפחות אחד מקטגוריות ב :תנאי הכרחי
 .יובהר כי לא ניתן שכל ארבעת הקריטריונים המזכים בתשלום מענק יהיו מקטגוריה א

 
יהיה זכאי למענק  ,העומד בתנאים של הקדשת זמן מלא למוסד, חבר  סגל בדרגת מרצה .5

וחבר  , י קריטריונים במשך שש השנים הראשונות לשרותו במוסד"אוניברסיטאי עפ-אקדמי
יהיה זכאי למענק , העומד בתנאים של הקדשת זמן מלא למוסד, סגל בדרגת מרצה בכיר

י קריטריונים במשך ארבע השנים הראשונות לשרותו במוסד "אוניברסיטאי עפ-אקדמי
 :בתנאים הבאים

, או אם עמד בקריטריון אחד ,המפורטים במסמך זה מן הקריטריונים אם עמד בשניים    .א
 אתיקבל , המעיד על פעילות מחקרית( םעמודי 7-0בן )ח "ס דו"ראש ביה4הגיש לדיקן וכן

 .מלוא המענק
 .לפחות אחד מהקריטריונים יהיה מקטגוריה א :תנאי הכרחי

מהמענק  57%יקבל , ל"ח כנ"דו או אם הגיש רק, 'א מקטגוריה אם עמד בקריטריון .ב
על חבר הסגל לעמוד בתנאי של הקדשת זמן מלא למוסד בכל שנת לימודים אשר . האקדמי

 .לגביה הוא מצהיר על עמידה בקריטריונים
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לחברי סגל , בתום כל אחד מהרבעונים של שנת הלימודים, המענק ישולם בארבעה תשלומים .1
 .עוןואשר עבדו באותו רב, שעמדו בקריטריונים

 
ז יוכלו לדווח על מילוי "ת במשך כל שנת הלימודים תשע"חל4ל שהיו בשבתון"חברי  סגל כנ .0

ת לא "חל4ובלבד שתקופת השבתון, ת"חל4התנאים הנדרשים בשנה שקדמה ליציאתם לשבתון
 . חודשים 07עלתה על 

 
 

פיהם -עלו, חבר  סגל בכיר חדש יוכל לדווח בסוף השנה הראשונה על מילוי התנאים הנדרשים .8
דיווח זה ישמש גם לקביעת זכאותו . תיקבע זכאותו לארבעה מענקים עבור אותה שנה למפרע

 .ל שלאחריה"לארבעה מענקים בשנה
 
 
זכאי לקבל התשלום , חבר סגל היוצא לשבתון ואשר דיווח על זכאותו למענק הקריטריונים.  2*

על זכאותו למענק  ת ואשר דיווח"חבר סגל היוצא לחל. במועדי התשלום המקובלים
 .עם שובו לעבודה סדירה, יהיה זכאי לקבל התשלום, הקריטריונים

ידווח חבר הסגל במועד , (ספטמבר)ת קודם למועד ההצהרה  "אם מועד היציאה לשבתון או חל
 .י הרשום לעיל"היציאה וישולמו לו המענקים באופן יחסי לתקופת הדיווח עפ

 
 .הקריטריוניםת בנושא "ל כפוף להנחיות ות"כל הנ

 
 , לאישור הדיקןאת טפסי ההצהרה המלאים והחתומים הואילו נא להגיש 

 .יוגשו לאישור הרקטור, טפסי קריטריונים של הדיקנים בלבד
 

מנת שנוכל לשלם -זאת על  01.1, ספטמבר 1.ולא יאוחר מיום , יש להגיש את הטפסים ללא דיחוי
 . לזכאים את התשלום הראשון במשכורת אוקטובר

יוכל לעשות , במקרים מיוחדים בהם חבר הסגל מבקש לעדכן את הטופס לאחר חודש ספטמבר
 .נובמברהתשלום הראשון ישולם במשכורת חודש , במקרה כזה. 7700באוקטובר  0 -זאת עד ה

ובר וכי לא נוכל לשלוח את הטפסים המלאים בשנה האקדמית בה מדיש ברצוננו להדגיש כי 
 .אקטיביותלכבד בקשות רטרו

 
 .נודה לכם על שיתוף הפעולה במילוי הטפסים במועד

 
 
 
 
 ,בברכה                             
  

            
 גוסטבו מש' פרופ           

 רקטור         
 
 
 

 נשיא :העתק
 ל"סגן נשיא ומנכ 
 דיקנים 
 ראש אגף משאבי אנוש 
 מזכיר אקדמי 
 ראשי מינהל פקולטות 
 
 

 77.0.78ת מיום "ותתיקון *  
 4.07.00ת מיום "הנחיות ותמסמך זה מעודכן בהתאם ל :הערה


