
 
     

        
 XXXX, באוגוסט _     

      
   חברי הסגל האקדמי אל :

 
 

 
 

 תשע"חאוניברסיטאי בגין פעילות בשנת -מענק אקדמיהנדון : 

 
את  .2017בנובמבר  12סנאט האוניברסיטה בישיבתו מיום ות"ת בהמשך לאישור שאושרו ע"י דווח מצ"ב טפסי 

 (.כתוםצבע ב המודגשהללו יש למלא תוך התייחסות לדף ההסבר הנלווה ) הטפסים
 

 (.המודגש בצבע כחוללמרצה/מרצה בכיר )
 

. זכאי .(XX.30.09. -XX.01.10)ע"ח בשנת תשניתן בגין פעילות אקדמית שבוצעה XXבתשהמענק המשולם 
 . X"Xלמלא את הטופס מי שעבד לפחות ששה חודשים בתש

 
הסגל מדרגת מרצה ומעלה העובדים במשרה מלאה. חבר סגל שישהה בשבתון או בחל"ת  זכאים למענק חברי

 לא יהיה זכאי למענק באותם החודשים בהם יימצא בשבתון או בחל"ת. חבר סגל שפרש/יפרוש  XXבתש
 לא יהיה זכאי למענק.  XX.01.10לפני 

  
 ו בשנה קודמתבקריטריונים עפ"י פעילותיוכל לדווח על עמידה  XX חבר סגל ששהה בשבתון או בחל"ת בתש 

 
למעלה של עדרות י. מי שיחזור מהXX( ישולם לו המענק בתש.01.10) XXחבר סגל שיתחיל את עבודתו בראשית תש

ואם יעמוד  בשנה זו . בתום השנה הוא ידווח על פעילותו השנהמשנת לימודים מלאה, לא ישולם לו המענק 
 בשנה לאחר מכןמיים בקריטריונים, ישולם לו המענק פע

 
 הואילו נא להקפיד על מילוי ההצהרה, בהתאם להסברים המצורפים, בכתב יד ברור ובאופן מדויק. 

 ין זה.ייונהגו אמצעי בקרה בענ .כפי שנקבע
 

 . מכונים, לאישורםהלהעבירם אל הדיקנים/מנהלי  לאחר מילוי הטפסים יש
 

עוזרת ה אל גוזלן,-בתלידי גב' ללשכת הרקטור , ע"י לשכות הדיקנים/מנהלי מכונים ,הטפסים יוחזרו במרוכז
  XXXXX-לתאריך עדראשית לרקטור ה

  
 הערה : 

בהוראה ומחקר שהיא הבסיס  שמעבר לעבודה הרגילה אקדמית  הזכאות למענק האקדמי היא בגין פעילות
מהי עבודה רגילה של חבר סגל  מפורט ומובהר כתוב בכתום,ההמצ"ב, . על גבי הדף להעסקת חבר/ת הסגל

 באוניברסיטה, אשר בגינה אין חבר הסגל זכאי למענק.
 
 

 ה כ ר ב ב         
 
 
 

 חיים היימספרופ'                                                              
 רקטור           
 הנשיא העתק :
 משנה לרקטור             

 דיקנים             
 מנהל מכונים             
 סגן נשיאה ומנכ"ל             
  סמנכ"ל משאבי אנוש 
 מזכיר אקדמי 
 ממ"ח משאבי אנוש סגל אקדמי             
 בכיר רמ"ד סגל אקדמי             

 
 



 
 אוניברסיטאי-הצהרה על קריטריונים מזכים למענק אקדמי

 תשע"חבגין פעילות בשנת 

 

 

חבר סגל אקדמי בכיר במסלול הרגיל, שעובד במשרה מלאה באוניברסיטה והממלא אחר תנאי העבודה הרגילים, 

בגין יקבל את מלוא תוספת הגמול האקדמי.  -הקריטריונים המפורטים בהמשך  11מתוך  בארבעהאם יעמוד 

 1/2 –הזכאות תהיה ל  , יםשני קריטריונבגין מגובה המענק,  3/4הזכאות תהיה  ,עמידה בשלושה קריטריונים

 .מהמענק 1/4 -, עמידה בקריטריון אחד )לפי ההנחיות המפורטות בהמשך(, תזכה במגובה המענק

 קטגוריות: 4 -הקריטריונים נחלקים ל

 
  משמעותית מחקרית פעילותא. 
 במחקר תמיכהב. 
  הוראהג. 
 ולחברה למשק תרומה -חברה-אקדמיה קשרי קידוםד. 
 

. באם מצויינים "משמעותית מחקרית פעילות" -א מקטגוריה יהיה מהקריטריונים 1 לפחות
 .ד - ב קטגוריותקריטריונים נוספים, לפחות אחד מהם צריך להיות מ

 . א מקטגוריה יהיו מענק בתשלום המזכים הקריטריונים ארבעת שכל ניתן לא כי בזאת ובהרמ

 

יהיה זכאי למענק  העומד בתנאים של הקדשת זמן מלא למוסד,חבר סגל אקדמי במסלול הרגיל, בדרגת מרצה, 

 רותו במוסד, בתנאים הבאים : ילש הראשונות במשך שש השניםאוניברסיטאי עפ"י קריטריונים -אקדמי

מקטגוריות  1לפחות אחד מקטגוריה א' ולפחות  מן הקריטריונים המפורטים במסמך זה, בשלושהאם עמד  א.

וכן הגיש לדיקן    ד, -מקטגוריות ב 1 לפחותנים, לפחות אחד מקטגוריה א' וקריטריושני או אם עמד ב ד,  -ב

 עמודים( המעיד על פעילות מחקרית, יקבל את מלוא המענק. 1-2דו"ח )בן 

 עפ"י קריטריונים. -מהמענק האקדמי  3/4ו"ח כנ"ל, יקבל ד הגישו, מקטגוריה א' אם עמד בקריטריון אחד ב.

 עפ"י קריטריונים. -מהמענק האקדמי  1/2יקבל , מקטגוריה א' בלבד, בקריטריון אחדאם עמד  ג. 

 

 .בכיר במשך ארבע השנים הראשונות לשירותו במוסד-האמור לעיל לגבי מרצה, יחול על מרצה

 

קריטריונים, כשאר חברי הסגל, ולהיות  בארבעהבכיר כנ"ל זכאי גם לבחור באפשרות של עמידה -)מרצה או מרצה

 פטור מן הצורך הנוסף של עמידה בתנאים של הקדשת זמן מלא למוסד(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 בנגב גוריון-הסבר על מהות הפעילות האקדמית הרגילה באוניברסיטת בן

אוניברסיטאי(-בהקשר למענק האקדמי)              
 
 
 

 באוניברסיטה נכללות הפעילויות המפורטות להלן :במסגרת הפעילות האקדמית הרגילה של חבר סגל 
 
 הוראה . 1

לית, הכנת תוכניות לימודים, בדיקת בחינות ועבודות, אתפקידי הוראה של חברי סגל כוללים: הוראה פרונט
 ייעוץ לתלמידים, הדרכה והנחייה של תלמידים מתקדמים, שיפוט עבודות מוסמך ודוקטור.

. הדרכה לייםאש"ש שיעורים פרונט 6-8טה, במסלול הרגיל, הוא עומס ההוראה המקובל באוניברסי
דה וסיורים יוכלו שבמעבדה, תרגילים וקורסי קריאה מודרכת נחשבים כשיעורים פרונטאליים. הדרכה ב

שעות  7 -בכל מקרה, חבר סגל המלמד יותר מ .להישקל גם הם כשיעורים פרונטאליים עפ"י מדד שנקבע
 לזכותו.להלן,  7 מספר קריטריוןאת ש"ש( יוכל לזקוף  8-6)ממוצע של  בסמסטרהוראה 

 
בהמלצת ראש המחלקה ואישור הדיקן, יוכל לקבל חבר סגל פטור של עד מחצית עומס ההוראה בסמסטר אחד 

 בשנה, עבור ביצוע פרויקט חד פעמי. 
 

פי החלטות הועדה -עלנושאי תפקידים באוניברסיטה יוכלו לזכות בהפחתה בשעות ההוראה שלהם 
 המרכזת.

דיקן הפקולטה, באישור הרקטור, יוכל לאשר לחברי סגל חריגה בהיקף חובות ההוראה שלהם, גם ללא 
 ההמרה המפורטת לעיל.

 
 

 פעילות מחקרית משמעותית: .2
  

חבר סגל באוניברסיטה צריך להקדיש למחקר את מלוא הזמן העומד לרשותו, מעבר לזמן שהוא מקדיש 
להוראה ולפעילות מנהלית אקדמית. עליו לעשות כל מאמץ לבצע עבודה מחקרית וראוי שיפרסם את 

 .תוצאות מחקריו בכתבי עת שקיים לגביהם שיפוט מדעי
 
 :פעילות אקדמית מנהלית .3
 

, מילוי תפקידים אקדמיים אליהם נבחר או האוניברסיטההשתתפות בפעילות של ועדות ומוסדות של 
השתתפות בהליכי מינוי ועליה בדרגה של עמיתים, כולל כתיבת חוות דעת על עמיתים המועמדים התמנה, 

 למינוי או להעלאה וכד'.
תזכה את חבר הסגל בקריטריונים המתאימים. פעילות כזו  מעבר לפעילות הרגילהפעילות אקדמית מנהלית 

ה, בה הפעילות היא מעבר היא, למשל, השתתפות בוועדה אקדמית מרכזית, בהתאם לרשימה שנקבע
לרגילה, ו/או השתתפות לפחות בשתי ועדות, ו/או ביצוע שני תפקידים מנהליים אקדמיים רגילים אחרים 

 המצ"ב.א' ובהתאם לנספח  6כמפורט בקריטריון 
 
 שונות      .4

כלל  בכל פעילות בה משתתפים יותר מחבר סגל אחד )לאו דווקא מאותו מוסד( יש לחלק את הפעילות בין
שעות שבועיות במשך השנה,  4המשתתפים בה. לדוגמה, אם שני חברי סגל משתתפים בהוראת קורס של 

 שעות שבועיות שנתיות בלבד לכל אחד מחברי הסגל. 2 -ייחשב קורס זה כ
שנתיים לתלמיד מוסמך וחמש  -הדרכה של תלמידים מתקדמים מוגבלת למשך הזמן התקני לכל תלמיד 

 ור.שנים לתלמיד דוקט
 עבודת הסגל האקדמי מחייבת הפריה הדדית בין חבריו ומגע בלתי אמצעי עם הסטודנטים.  
  

 
 

 שחברי הסגל יהיו נוכחים בקמפוס במידה הדרושה למילוי חובותיהם. ,לשם כך חשוב
 



 
 

                                                                         שם : XXפעילות בתשהקריטריונים בגין 
 דרגה :                                                                          
                                                                        ת"ז :     
 : לקהמח    
 :                                                                   פקולטה    
 ____________________________ : טל' פנימי / נייד    

 
 :משמעותית מחקרית פעילות .א

 
, או שיפוט של עבודת מחקר לתואר מוסמך (לפחות שניים) מתקדמים תלמידים של הנחיה .1

גוריון בנגב. יש לציין שיפוט של יותר מעבודה אחת לתואר דוקטור -בןאו דוקטור מאוניברסיטת 
 עד) לתזה מתקדמים תלמידים של בהנחיה מדובר כי יובהר או יותר משתי עבודות לתואר מוסמך.

 (. שנים 3 עד) דוקטורט פוסט(, שנים 5 עד) דוקטורט עבודת או ,(שנתיים
ובלבד שיהיה במסלול המחקרי וכותב עבודת גמר ובהדרכתו משך שנתיים  תלמיד מוסמךניתן לרשום את שמו של 

-ופוסטמשך תקופה שאינה עולה על חמש שנים  ,)כולל מתמחה( תלמיד דוקטורשל חבר הסגל. ניתן לרשום 
שנים. יש לפרט את שמות התלמידים והתארים לקראתם הם לומדים.  3במשך תקופה שאינה עולה על  דוקטורנט

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 
 לקרן מחקר למענק הצעה הגשת או, חיצונית קרן ידי על הממומן מחקר של פעיל ניהול .2

שזכתה להערכה חיובית בשנתיים  תקצוב לצורך ת"ות של התחרותיות הקרנות מרשימת תחרותית
יש לציין את נושא המחקר הפעיל ואת הקרן המממנת את המחקר. במקרה של הגשת  .האחרונות

 הצעה בלבד יש לציין גם את מועד ההגשה ואת הפעילות האקדמית של המגיש באותה הצעה.
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 
 מדעיים עת בכתבישהתפרסמו במהלך השנה,  מאמרים שני סוםפר או מדעי ספר פרסום .3

אותו מאמר ישמש את כל מחבריו. זכאות בגין פרסום ספר תהיה  .לגביהם שיפוט מדעי שקיים
בלבד, בתנאי לאשר לקריטריון זה מאמר אחד  הרקטורלשלוש שנים מיום פרסומו. בסמכות 

העליונים  5%, הנמנים עם Impact factor)) שפורסם באחד מכתבי העת בעלי הדירוגים הגבוהים
 בתחום. ברשימת כתבי העת

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 
 פעילה השתתפות או ,(בכנס מחקר הצגת) מדעי שיפוט עם מדעי בכנס פעילה השתתפות .4

 מדעי בכנס מדובר כי יובהר - מדעי כנס(. המארגנת בוועדה רשמית חברות: כגון) מדעי כנס בארגון
 בינלאומי מדעי כנס או ,(לפיזיקה הלאומית האגודה, לכלכלה הלאומית האגודה דוגמת) ארצי-כלל
 .ל"בחו

יש לציין את שם הכנס, התאריך בו התקיים ואת אופי הפעילות: הרצאה, הצגת פוסטר, ארגון כנס וכדומה. 
הרגילה. הכוונה לכנס מדעי שאינו במסגרת הפעילות האוניברסיטאית 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



 
 
 :במחקר תמיכה .ב

 
, (כספית תמורה ללא,  נרחב ובהיקף למוסד מחוץ מדעיות עבודות על) פעיל מדעי שיפוט .5

למשל, חוות דעת מדעית מקצועית מפורטת המחייבת בדיקה, קריאה והערכה מדעית של פרסומים, לצרכי מתן 
חברות במערכת של כתב עת  דוקטור או ספר מדעי;בדיקה של עבודת גמר, עבודת  קביעות או העלאה בדרגה;

מדעי המחייבת שיפוט מדעי פעיל, או שיפוט של יותר ממאמר מדעי אחד או הצעת מחקר אחת. על חבר הסגל 
לציין פרטים מזהים על העבודה, הספר או הפריטים המדעיים האחרים עליהם כתב את חוות הדעת המדעית, 

 כשופט. כל זאת בהנחה כי לא נתקבל תשלום עבור השיפוט. מבלי לגרום ע"י כך לחשיפת זהותו
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 
)כמפורט בנספח  מרכזי אקדמי תפקיד של פעיל מילוי או מרכזית בוועדה פעילה חברות .6

 אופי בעלת לאומית או בינלאומית בוועדה פעילה חברות או האוניברסיטה קביעת לפי ,המצורף(
 יובא לא כלשהו תשלום הסגל לחבר משולם בגינו תפקיד כי יובהר .חינוכי או מקצועי, מדעי

 .זה קריטריון לצורך בחשבון
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 
 :הוראה .ג

 
 נוספת הוראה כי יודגש .הפקולטה דיקאן באישור - הנדרשת השעות למכסת מעל הוראה .7

 .זה קריטריון לצורך בחשבון תובא לא, נוסף תשלום הסגל חבר מקבל עבורה באוניברסיטה
וכד', ויסביר כיצד עולה חבר סגל המסמן קריטריון זה, יפרט את כל מטלות ההוראה שלו, כולל הדרכה במעבדות 

הקמת תכנית לימודים  הובלתלצורך קריטריון זה תוכר גם  שווה ערך תפקידי ההוראה שלו על המכסה הקבועה.
 באישור הדיקן.מטעם האוניברסיטה ובעבורה, חדשה לתואר ראשון, שני או שלישי, 

 .והיקפם שהוא מלמד, מספריהםעליו לפרט בטופס את שמות כל הקורסים כאמור לעיל, 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

 לרגיל מעבר בעבודה הסגל חבר את המחייב, ומעלה סטודנטים 75 נבחנו בו קורס העברת .8
או הסבת קורס לשפה האנגלית  הקורס הועבר בה והשנייה הראשונה בשנה מקוון קורס הכנת או

 שמו ומספרו הסידורי.הקורס יכול שיהיה קורס שנתי או סמסטריאלי. יש לציין את  .)בשנה בה הוסב(
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 
. ההוראה איכות בתחום השתלמות או בפקולטה הממוצע על העולה הוראה איכות ציון .9

 בקורסים סגל חבר של ההערכה ציוני של משוקלל ממוצע - זה לעניין ההוראה איכות ציון
 (.ב-ו א סמסטר) השנה במשך השבועיות ההוראה משעות( 51%) מחצית על עולה שהיקפם
 חבר השתתף בה העוקבת בשנה או הנוכחית בשנה האוניברסיטה הגדרת לפי ההוראה איכות בתחום השתלמות

 .זה בקריטריון כעמידה תוכר פעיל באופן הסגל
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 



 
 :ולחברה למשק תרומה - חברה - אקדמיה קשרי קידום .ד

 
 נוספים משרדים או לחדשנות הרשות של אלו כדוגמת יישומי למחקר המיועד במענק זכייה .10

 עבורב מחקר/עבודה כתיבת או )הזכאות תתקיים למשך כל שנות ניהול המחקר(, ת"ות באישור
 . ציבורי גוף

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 
 לעמידה תחשב לרישום פטנט הגשת. ציבוריות הרצאות מתן או פטנטים של ואישור הגשה .11

 מתן, לחילופין. האישור מיום שנתיים במשך בקריטריון לעמידה ייחשב פטנט אישור. ההגשה בשנת בקריטריון
 .זה בקריטריון עמידה לצורך יוכרו ציבורי גוף הזמנת או/ו לבקשת תשלום ללא ציבוריות הרצאות ארבע
תוכרנה לצורך עמידה בקריטריון זה. כמו כן, תוכר  , ללא תשלום,הרצאות במסגרת נוער שוחר מדעארבע מתן 

  .עבודות חקר לבגרות( 3)לפחות  , ללא תשלוםהנחיה של תלמידי תיכון בעבודת חקר לבגרות
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ה צ ה ר ה

 (כחול)ראה/י דף בצבע  שנים במוסד 6עד  –למרצה  

 (.  ___בשנת תשמינוי ראשון ) המינוי הראשון שלי באוניברסיטה היה במהלך שש השנים הקודמות  

             ד,-מקטגוריה ב אחד ולפחות' א מקטגוריה מהם אחד שלפחותקריטריונים  *שלושהבאני עומד/ת  .א

 * המענק מלואוכן אני עומד/ת בתנאים של הקדשת זמן מלא למוסד וזכאי לכן ל                              

או בקריטריון אחד  ד,-השני מקטגוריה בו' א מקטגוריה מהם שאחד, אני עומד בשנים מהקריטריונים .ב

 מהמענק. 3/4-ולכן זכאי ל+ דו"ח מקטגוריה א' 

 מהמענק. 1/2-ולכן זכאי ל מקטגוריה א' אני עומד בקריטריון אחד .ג

 

 (כחול)ראה/י דף בצבע  שנים במוסד 4עד  – בכיר למרצה 

 (.  ___בשנת תשמינוי ראשון ) השנים הקודמות בעהמינוי הראשון שלי באוניברסיטה היה במהלך אר 

             ד,-מקטגוריה ב אחד ולפחות' א מקטגוריה מהם אחד שלפחותקריטריונים  *שלושהבאני עומד/ת  .א

 * המענק מלואוכן אני עומד/ת בתנאים של הקדשת זמן מלא למוסד וזכאי לכן ל                              

או בקריטריון אחד  ד,-השני מקטגוריה בו' א מקטגוריה מהם שאחד, אני עומד בשנים מהקריטריונים .ב

 מהמענק. 3/4-+ דו"ח ולכן זכאי למקטגוריה א' 

 מהמענק. 1/2-ולכן זכאי ל מקטגוריה א' אני עומד בקריטריון אחד .ג

 

  שנים במוסד וכל יתר חברי הסגל(: 4שנים במוסד, מרצה בכיר מעל  6)מרצה מעל  –לחברי סגל ותיקים 

 מטלות ההוראה במסגרת משרתי המלאה.  כל אחר ת/אני ממלא

 של בשיעור תוספת גמול אקדמי כן לל ת/קריטריונים*  וזכאי / ארבעה  שניים / שלושהאחד/  ת/אני עומד

 , מלאה*3/4, 1/2, 1/4

 יש להקיף בעיגול את הנתון הנכון לגביך * 

 

 ____________                          ________________                                  ____________   

 תאריך             חתימה                                 שם       

 

 :אישור הדיקן

 

 

 

 :אישור לשכת הרקטור

 

______________________________________________________________________________ 

 

 משאבי אנוש:לשימוש מחלקת 

 

______________________________________________________________________________ 



 
 לטופס הצהרה על עמידה בקריטריונים לצורך קבלת תוספת גמול אקדמיא': נספח 

  
 :6מזכה בקריטריון מס'  םועדות אוניברסיטאיות שחברות פעילה בהתפקידים מנהליים ורשימת 

 
 ועדה מרכזת . 1 

 מנהלועד ה .2 

  ועדת מינויים עליונה / ועדת מינויים רפואית .3 

 פקולטיות -ועדות משנה למינויים  . 4         

  ועדת תלמידי מחקר אוניברסיטאית.    5 

 ועדת בטיחות אוניברסיטאית.    6 

 ועדת בינוי ופיתוח אוניברסיטאית.    7 

 ועדת הוראה פקולטית .    8 

 פקולטיתועדת מוסמכים .    9 

 .  ועדת דוקטורט פקולטית10 

 ועדת ספריה אוניברסיטאית.  11 

 ועדת תקנון .  12 

 מחשוב ה.  הועדה האוניברסיטאית למדיניות 13         

 הועדה לקידום הוראה מתוקשבת .14 

 .  ממונה על המשמעת וסגניו15         

  אב בית הדין לערעורים וסגניו .16 

 לניסויים בבעלי חייםועדת אתיקה  .17 

 מתוגמל שאינופעיל  מכון/ראש מרכז .18 

 ראש מחלקה בפקולטה למדעי הבריאות לא מתוגמל .19 

 .  ועדה למחקרים בהשתתפות בני אדם20

 .  ועדת היגוי  אקדמית של המשרד לקשרים אקדמיים בינ"ל. 21

 .  הועדה לקוד האתי 22

 .  המועצה הירוקה 23

 .  ועדת המרכזים 24

 .  ועדה לאתיקה לשימוש בבעלי חיים למחקר והוראה 25

 .  ועדה מוסדית לאישור מחקרים בגורמים ביולוגיים מחוללי מחלות 26

  RECOMBINAT DNA -.  ועדה ל27

 .  הועדה להחזרי מחקר28

 ועדת משמעת סטודנטים.  29

 והחברה.גוריון והפקולטה למדעי הרוח -. ועדת המוסמכים המשותפת למכון בן30

 . ועדת בית החיות31

 . תובע בבית הדין המשמעתי לסגל אקדמי32

 סטודנטים לפחות. 150. ועדת הוראה מחלקתית, שאינו מקבל פטור מהוראה, במחלקות בהן לומדים 33

 
 
 
 
 


