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 יישום תכנית ות"ת להקמה ושדרוג של תשתיות מחקר:

אדם מקצועי להפעלת תשתיות מחקר -קליטת כחלמענקי להגשת בקשות קול קורא תחרותי 

 ()תש"פמחזור א'  -ולניהולן באוניברסיטאות המחקר  מוסדיות

 
 רקע .1

-שנתית תשע"ז-נושא תשתיות המחקר נמצא על סדר יום ות"ת מזה מספר שנים. בתכנית הרב

תשפ"ב סומן הנושא כאחד היעדים המרכזיים בתכנית. במסגרת עבודה של צוות מומחים לתשתיות 

 הקרובות.בשנים גובשה מדיניות להקמה ולשדרוג תשתיות המחקר  שהוקם ע"י ות"ת, מחקר,

הקמת תכנית  תההי לתשתיות מחקר של ות"ת אחת ההמלצות המרכזיות של צוות המומחים

לצד תכנית . תש"פשתופעל בות"ת החל משנת  לאוניברסיטאות המחקר למענקי ציוד מחקר מוסדי

בהקמה, בפיתוח ובהפעלה של תשתיות מחקר  האדם המקצועי-כחעקב חשיבותו של ו ,זו

ורך הפעלה וניהול של ציוד אדם מקצועי ברמה גבוהה לצ-מתקדמות, ומתוך ההכרה שגיוס כח

, הציוד המחקרישל ו תשתיתי שלא היה קיים במוסד, הוא תנאי הכרחי למיצוי יכולותימחקר 

זר התעשייתי והסכמי ומהווה אתגר משמעותי על רקע עלויות הגיוס הגבוהות, התחרות מהמג

לקידום נושא  , המליץ צוות המומחים על הקמת תכניתהשכר הנהוגים במערכת ההשכלה הגבוהה

 .האדם המקצועי לתשתיות המוסדיות-כח

בהמשך להמלצת צוות המומחים ולהחלטת ות"ת בנושא פונה כעת ות"ת לאוניברסיטאות המחקר 

להפעלתן  ברמה גבוההאדם מקצועי -כחלהגיש בקשות להשתתפות ות"ת בקליטה ובהעסקה של 

להגשת את ההנחיות , התכנית תנאימרכז את זה  קול קוראולניהולן של התשתיות המוסדיות. 

 שתחילת מימונו בתש"פלמחזור א' של התכנית,  ואת הקריטריונים לשיפוט הרלוונטיים בקשות

 .אדם מקצועי(-)להלן: מענקי כח

 
 מטרת התכנית .2

ן ולניהולן להפעלת ברמה גבוהה אדם מקצועי-ובהעסקה של כחגיוס בסייע להיא מטרת התכנית 

  .תשתיות מחקר מוסדיות באוניברסיטאות המחקרשל 

 
 תנאי התכנית .3

כל . ע"י אוניברסיטאות המחקר בלבדבקשות לרכישת ציוד מחקר מוסדי יוגשו לתכנית  3.1

 .בקשות במחזור שלושה של עד אוניברסיטה מוגבלת להגש

 שיפעילאדם מקצועי -ובהעסקה של כח גיוסבתכנית זו יכולות לזכות אך ורק בקשות לסיוע ב 3.2

)של הקרן הלאומית  במסגרת התכנית למענקי ציוד מוסדי שנרכש או ששודרג, חדש ציוד מוסדי

אדם מקצועי או שנה אחת -של הבקשה למענק כח ה האקדמית בה מוגשת, בשנלמדע או של ות"ת(

 קודם לכן.
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אדם מקצועי בעל תואר שלישי -והעסקה של כח גיוס. התמיכה במסגרת המענקים תינתן עבור 3.3

(Ph.D.) .רלוונטי להפעלת הציוד 

 
  - ותקופת המענק גובה המענק, וההעסקהגיוס עלות ה 3.4

חדשה המחקר ה לתשתיתמקצועי האדם ה-כחמעלות העסקת  50%מענקי התכנית יממנו עד  3.4.1

 בשנה.₪ אלף  175 עדו

 שנים.ארבע  מענקי התמיכה ינתנו לתקופה של עד 3.4.2

 נוספות שנים ארבע למשך המשרה קיום את להמשיך המוסד בהתחייבות מותנה המענק 3.4.3

, כך שבמצטבר מתחייב המוסד לקיים את המשרה שעל הפרק במשך שמונה שנים לפחות

 רצופות.

 
 -מגבלות על הגשת המענק ועל כספי המענק  3.5

 אין לגבות תקורה או דמי טיפול מכספי המענק. 3.5.1

 המיועד למחקר של חוקר/ים בודד/ים.אדם מקצועי -העסקת כח הבקשות אין לכלול במסגרת 3.5.2

 .המועסקים אליהם מתייחסת בקשת המענק פרטיהבקשה לא ניתן לשנות את  הגשת לאחר 3.5.3

 לפעול ישהאדם המקצועי -הכרוכים בבקשות המוגשות לגיוס ולהעסקת כח שכרה בנושאי 3.5.4

כי בזכיה במענק במסגרת  ,למען הסר ספק יובהר  כר.הש על והממונה ת"ות הנחיותבהתאם ל

 האדם המגוייס.-התכנית אין לראות משום אישור לתנאי ההעסקה של כח

-בעלויות ההעסקה של כחכדי למנוע מצבים של "כפל תקצוב", נבהיר, כי את חלק המוסדות  3.5.5

לא ניתן לממן מהקצבותיה היעודיות של ות"ת,  באמצעות מענקי ציוד האדם המקצועי 

הניתנים ע"י הקרן הלאומית למדע וכיו"ב. במקרים של חוסר בהירות אנא פנו לח"מ כדי 

 עימויות בעתיד.לברר את הסוגיות ולמנוע אי נ

 
העברת המענקים בגין המענקים שזכו תעשה בסוף השנה  -הזוכים  ותהעברת המענק למוסד 3.6

האדם המקצועי. במהלך השנה לא יועברו מקדמות בגין הבקשות -העסקת כחקבלת דיווח על  לאחר

 הזוכות.

 
 מנגנון הפעלה ושיפוט .4

 התכנית תופעל ע"י ות"ת.  4.1

 של ות"ת לתשתיות מחקר.ת ההיגוי למענקי ציוד יעשה ע"י ועדשיפוט הבקשות  4.2

 בחוות דעת של סוקרים חיצוניים.  ,בהתאם לשיקול דעתה ,ועדת ההיגוי תיעזר 4.3

 
 קריטריונים לשיפוט .5

 שנרכשהתשתיתי המחקר ציוד  לפעילות האדם-כח חיוניות. 

 מקצועי. , לרבות השכלה, הכשרה ונסיוןהנדרשהאדם -רמתו ואיכויותיו של כח 
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 לתכנית הגשת בקשות .6

 הגשת בקשה לתכנית תכלול את המסמכים הבאים: - מסמכים מצורפים  6.1

 ,את תיאור התפקיד, יסיועי המגוהאדם המקצ-כחפרופיל המציג את  )באנגלית( מסמך קצר 6.1.1

 .שיהיה באחריותוהציוד את ו

 .יסיהאדם המגו-עלות ההעסקה של כחמפורט של אומדן . 6.1.4

 ולגביאדם המקצועי ה-גיוס וההעסקה של כחלגבי מימון חלקו בעלות ההתחייבות המוסד  6.1.5

 .הפחות לכל, שמונה שנים לתקופה מצטברת של  המשרה לשמירתו ע

יפעיל ציוד אדם מקצועי ש-תייחסו לכחיאדם מקצועי -גיוס והעסקה של כח הבקשות למענקי 6.2

ה האקדמית בה הוגשה התכנית למענקי ציוד מוסדי, בשנמוסדי חדש, שנרכש או ששודרג במסגרת 

אדם -כחלמענק הבקשה במקרים בהם  .דם מקצועי או שנה אחת קודם לכןא-הבקשה למענק כח

על המוסד המגיש לציין  ,ציוד מחקר מוסדימקצועי לא הוגשה בשנת ההגשה של הבקשה למענק 

 עובדה זו בצורה בולטת על גבי טופס הבקשה.

לקטרוני הבאה: אכתובת הדואר האל  14.3.2019יש להעביר עד ליום ות המרוכזות קשבאת ה 6.3

Amir@che.org.il.1  עותקים מודפסים של הבקשות המוגשות על  6כמו כן, האוניברסיטה תגיש

 ידה בצירוף המכתב המלווה מסגן נשיא האוניברסיטה )כל עותק בניילונית נפרדת(.

אמצעות כתובת המייל או ב 02-5094462פון לאל הח"מ בט לשאלות ולמידע נוסף ניתן לפנות 6.4

 .Amir@che.org.il ה:הבא

                                                           
עם השלמת בניית הממשק תשלח אליכם  בימים אלה אנו עובדים על בניית ממשק שיאשר הגשה מקוונת של התכניות. 1

 הודעה ובה פרטים לגבי ההגשה המקוונת של הבקשות. 
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