
מרעיון למציאות  
יישום התכנית האסטרטגית: עידוד מצוינות מחקרית

חברי וחברות סגל יקרים,

אחת ההמלצות המרכזיות בתוכנית האסטרטגית עוסקת בצורך החיוני בעידוד מצוינות מחקרית. על מנת ליישם המלצה זו ולהשפיע 
לטובה על התפוקות המחקריות שלנו היה ברור כי עלינו לבצע שינויים משמעותיים באקלים המחקרי באוניברסיטה. לצורך כך, 
של  שורה  ביצוע  אפשרה  המימון  הגדלת  האחרונות.  בשנתיים  מ-75%  ביותר  במחקר  ולתמיכה  לתשתיות  התקציב  את  הגדלנו 

פעולות משמעותיות בהובלתו של פרופ' רז ילינק, סגן הנשיא ודיקן למחקר ופיתוח. להלן רשימה חלקית: 

רשימה זו מהווה רק חלק מהפעילות הענפה המתבצעת בתחום המחקר באוניברסיטה. ואכן, מאז הושקה התוכנית האסטרטגית 
אנו רואים עלייה בתפוקות המחקר.  בימים אלו מתגבשות תכניות נוספות, מוקמים מרכזי מחקר ומיזמים חדשים - כל  זאת במטרה 

לעודד מצוינות מחקרית ולאפשר לנו לגייס חוקרים חדשים ומצוינים לאוניברסיטה.  

אני מבקש להודות לפרופ' רז ילינק ולכל השותפים העוסקים במלאכה החשובה.

בברכה,

פרופ' דניאל חיימוביץ, נשיא

שותפים לעשייה:
bgu.impact@bgu.ac.il  רעיונות והצעות ניתן לשלוח לתיבת הדוא"ל

מאי 2021
רכישת ציוד מחקרי תשתיתי 

]כ-50 מיליון ש"ח[
מיקרוסקופיה אופטית  •

מיקרוסקופיה אלקטרונית  •
מטבולומיקה  •

Fab-מודל עבודה חדש ושדרוג ה  •
גיוס משרות חדשות של עמיתי     •

מחקר תומכי ציוד  

הגדלת סלי קליטה לחוקרים חדשים
הוענקו סלי קליטה בסך של   •

כ-50 מיליון ש"ח, מתוכם  
5 סלי קליטה  

בסך של מעל 750,000 דולר  
מימון חצי תקן טכני לחוקרים     •

חדשים   

צבר מחשוב חדש
בוצע תהליך חשיבה מקיף      •

והוקמה ועדה למחשוב מחקרי  
התווספו 3 תקנים חדשים   •

באגף טכנולוגיות, חדשנות      
ודיגיטל  

בניית צבר אוניברסיטאי חדש     •
ורכישת שרתים לצבר  

הושקה תוכנית תומכי מנהלה אישיים
מונו חמש תומכות מנהלה      •
המעניקות שירות לכ-30       

חוקרים פעילים  
מונה תומך מחקר ייעודי       •
לפקולטה למדעי הרוח והחברה  

תמיכה בהגשת הצעות מחקר
הוענק סיוע כספי ומנהלי מיוחד     •
ERC ותמיכה בזוכי ERC להגשות  
הושקה תכנית "סקירת עמיתים"  •

הושקה תכנית  •
”shut-up or write up“  

הוענק סיוע כספי לרכישה מרוכזת 
של תוכנות למחקר ולכתיבת 

מאמרים
Qualtrics  •
Overleaf  •

Grammarly  •

הוענק סיוע כספי למחקרים של חוקרים 
Ad-Hoc מצטיינים על בסיס צורך

השקעה במגוון מחקרים        •
מולטידיספלינריים ופורצי דרך,      

בציוד וכוח אדם  


