
 

 
 

  שם הנוהל:
 עריכת כנסים מדעיים

 
 71-070מס' נוהל: 

 71/20/20: ראשוני ת.אישור רקטור
 21/72/70ת.אישור העדכון: 

 אפרת אנטמן: כוער
 21/72/70תאריך עידכון:  1מתוך:   7דף:  4מהדורה:  ועו"ד אורית טסה

 

 

  כללי .1

האוניברסיטה מעמידה לרשות החוקרים תשתית רחבה לארגון כנסים מדעיים בתחומים 

שונים, במטרה לבסס את מעמד האוניברסיטה כמקום ליצירת והפצת ידע אקדמי מעמיק 

 וחדשני לקהילה האקדמית, המדעית והמקצועית.

 
 מטרת הנוהל .2

יברסיטה או מחוצה לה, לרבות: שיטת העבודה לארגון ועריכת כנס מדעי באונה וקביעת רהגד

מדעי, התקציבי והניהולי של כנסים מסוג זה וכן ה, יהגורמים האחראים לארגונם התוכנציון 

 תפקיד הגורמים השותפים לתהליך.

 

 תחולה  .3

 .חוקרים באוניברסיטהעובדי אוניברסיטת אריאל ובפרט על  יחול עלנוהל זה 

 
 כנס מדעיהגדרת  .4

לקדם את  ת חדשניות, בתקופה מוגדרת, שמטרתןרצאות מדעיוכינוס מדענים לשם עריכת ה

תחת הגדרת כנס מדעי לא נכללים האירועים הבאים: ערב המדע, המחקר, החינוך והתרבות. 

 השקת ספר, תערוכות, כנסי מרצים, ימי עיון מחלקתיים וכדומה.

ניתן  נמ"רבמקרים חריגים ובאישור פורום  ככלל, כנס מדעי יתקיים באוניברסיטת אריאל.

 . יהיה לבקש עריכת הכנס מחוץ לאוניברסיטה

 בנוהל זה יכונה כנס מדעי גם "כנס".

 

 הגדרות  .5

)לפי  באוניברסיטת אריאל במסלול חוקרים חבר סגל בכיר או עמית מחקר – חוקר .1.7
, שהינו פעיל בשנת הלימודים בו מוגשת הבקשה לעריכת הכנס הגדרות לשכת הרקטור(
העליונה רשאית לאשר לגורמים נוספים באוניברסיטה עריכת המדעי. וועדת הכנסים 

 כנס מדעי, לפי שיקולים התואמים למטרות האוניברסיטה ונוהל זה.

מיועד תקציב ייעודי שנתי, מתוך התקציב השוטף של האוניברסיטה, ה –תקציב כנסים  .1.0
התקציב יופעל על ידי רכז  לעריכת כנסים מדעיים המאושרים בהתאם לנוהל זה.

 נסים ויהיה תחת בקרה של מדור תקצוב ובקרה ברשות למחקר ופיתוח. הכ

האחראי  הכפוף למנהל מערכות מנהלה עובד אוניברסיטת אריאל – כנסים /תרכז .1.0
מכוח הגדרת תפקידו על ארגון כנסים מדעיים, משלב הגשת הבקשה ועד לסגירת 

 הכנס.תקציבית של 
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חוצה לה, המגדיר את התוכן המדעי הרכב חוקרים, מהאוניברסיטה ומ –וועדה מדעית  .1.4
 של הכנס, מטרותיו, שמות המשתתפים וכן כל היבט מחקרי הקשור בעריכת הכנס.

, טרם עריכתו וכן של ארגון הכנס יהרכב המסייע בפן האדמיניסטרטיב – וועדה מארגנת .1.1
 .רכז הכנסים עםביום הכנס עצמו, הפועל בשיתוף מלא 

 

 סמכות ואחריות .6

עריכת הכנס מבחינה אקדמית  את בסמכות הועדה לאשר -הוועדת כנסים עליונ .1.7
 הכנסים ומנהלתית, וכן לקבוע את המימון התקציבי שינתן לצורך עריכת הכנס מתקציב

 של האוניברסיטה.

בסמכות הוועדה לדון בבקשות חוקרים מהפקולטה לעריכת  –וועדת כנסים פקולטטית  .1.0
צות ביחס לכל אחראית לגבש המלכנס מדעי, מהבחינה האקדמית והמנהלתית. הוועדה 

הכנסים לקראת הדיון של וועדת הכנסים  לרכזבאמצעות רכז הפקולטה בקשה ולהעבירן 
 העליונה.

. לשכת הרקטור תפיץ את בסמכותו למנות את חברי וועדת הכנסים העליונה –הרקטור  .1.0
  או תום המינוי לחברי הוועדה, בהתאם להנחיית הרקטור.ו/הודעת המינוי 

 

 תפקידים בעלי  .7

סיוע למתן  אחראי יעבוד בתיאום מלא עם סגן מנהל רשות המחקר. –כנסים  /תרכז .1.7
בהגשת בקשות לעריכת כנסים מדעיים, ליווי והדרכת החוקר משלב הגשת הבקשה ועד 

קביעת מועד הפצת החומר לחברי וועדת כנסים עליונה טרם התכנסותה, סיכום הכנס, 
שום ימעקב אחר ין חברי וועדת הכנסים העליונה, זימולעריכת וועדת כנסים עליונה, 

וועדת הכנסים העליונה ו/או החלטות הועדה, מעקב אחר ביצוע תקציבי ועדכון חברי 
כנס המדעי וסיוע ממוקד לפי הנדרש, סיכום מחקר במידת הצורך, נוכחות ברשות ה

 תקציבי של הכנס ועדכון הגורמים הרלוונטיים.

באמצעות  רכז את כלל הבקשות של חוקרי הפקולטהלבאחריותו  –פקולטה  /תרכז .1.0
לקראת התכנסותה, לתעד את  לזמן את חברי וועדת הכנסים הפקולטטית, המחלקה

רכז  פרוטוקול הוועדה ולהעביר את החלטות הוועדה והמלצותיה לרכז הכנסים.
 הפקולטה יעבוד בתיאום מלא מול רכז הכנסים ככל הנדרש בתהליך המתואר בנוהל זה.

לרכז ליידע את חוקרי המחלקה על מועדי הגשת הבקשות, באחריותו  – ת מחלקה/רכז .1.0
לרכז , להעביר את הבקשות ולוודא שמולאו כראוי )מבחינה טכנית(את כלל הבקשות 

ליווי וסיוע לחוקר בארגון הכנס בשיתוף  להעניקהפקולטה בהתאם למועד הנדרש וכן 
 רכז הכנסים.

רשות המחקר אחראי לסייע לרכז הכנסים בניהול  סגן מנהל – ופיתוח מחקרהרשות ל .1.4
למגישי הבקשות  העליונה החלטות הוועדההפצת ל תהליכים ככל שנדרש, אחראי

לדאוג למעקב ובקרה אחר ניהול תקציב הכנסים, , והגורמים הרלוונטיים באוניברסיטה
נה התשובות לחוקרים שבקשתם נדו הפצתלוישיבות הוועדה העליונה כתיבת פרוטוקול ל

 בוועדה.

באחריותו למנות וועדה מדעית וועדה מארגנת לכל כנס ולפקח  –החוקר מגיש הבקשה  .1.1
ידי גורם -על פעילותן וכן להתנהל בכל הקשור לכנס מול רכז הכנסים, ישירות או על

 ידו.-שהתמנה על
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 השיטה .8

 הרכב וועדות הכנסים 8.1

 וועדת הכנסים העליונה 1.7.7

 הרכב הוועדה: 

 יא והדיקן למחקר ופיתוחסגן הנש - יו"ר הוועדה 1.7.7.7

 רקטור 1.7.7.0

 מנכ"ל 1.7.7.0

-מפקולטות שונות ככל שניתן, אשר יבחרו על ( חברי סגל אקדמי בכיר1שישה ) 1.7.7.4
( )עם אפשרות להארכת הכהונה לשנתיים 0ידי הרקטור לתקופת כהונה של שנתיים )

 נוספות(.

 או נציגו מנהל הרשות למחקר ופיתוח 1.7.7.1

 או נציגו מנהל אגף מערכות מנהלה 1.7.7.1

 או נציגו השיווקמנהל אגף  1.7.7.1

 הרכב חסר:

חברי  0, לפחות 1.7.7.7-1.7.7.0ההרכב המינימלי להחלטות הוועדה הינו כל המנויים בסעיפים 
מאלו המצוינים בסעיפים  או נציגיהם ולפחות שני מנהלים 1.7.7.4סגל מאלו המצוינים בסעיף 

1.7.7.1-1.7.7.1. 

 

 וועדת כנסים פקולטטית 1.7.0
 המחלקות. ה או ראש בית הספר, לפי העניין, הכוללת את ראשיוועדה בראשות דיקן הפקולט

  
 כללי 8.2

ככלל, האוניברסיטה תממן כנס מדעי אשר רמתו המדעית הולמת ולאוניברסיטה יש עניין  1.0.7

ובלבד שלא ישבש ולא יפריע למהלך התקין של והכל בכפוף לזמינות התקציבית, בקיומו, 

 ההוראה והמחקר.

 להתחייב כספית לפני קבלת אישור עריכת כנס מדעי ו/אולמכל מקום, אין לקבוע מועד  1.0.0

 מוועדת הכנסים העליונה.לכנס בכתב וגובה תקציב מאושר 

ידי מדור תקצוב -ינוהל על רשות למחקר ופיתוח,שיוקצב מידי שנה לתקציב הכנסים  1.0.0

של ספר הכנס )אם זה נדרש( הוצאה לאור ל המיועד תקציבבחלק ה ובקרה של הרשות.

 כל תקציב להוצאה לאור המוקדש למטרה זו.יטופל כמו 

 הגשת בקשה לכנס מדעי 8.3
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 ".בקשה לעריכת כנס מדעיחוקר המעוניין לערוך כנס מדעי ימלא בקשה בטופס " 1.0.7

לצורך  במילוי הטופס החוקר יכול להסתייע ברכז הכנסים ו/או ברכזת המחלקה

 .קבלת הנחיות והמלצות

לצרף לטופס הבקשה לעריכת  , ישתקופהבמידה ומדובר בכנס שמתקיים מידי  1.0.0

 .(1.1.7 )כפי שיפורט בסעיף דוח מדעי מסכם על הכנס הקודם גם כנס

מתוכנן, גופים שותפים, המועד ה: תוכנית הכנס, , אתהבקשה תכלול, בין היתר 1.0.0

, הרכב ומקורות מימון נוספים, מנהל מדעי של הכנס מקסימלי תקציב מבוקש

  מארגנת.הועדה הוועדה המדעית והרכב הו

, שיווק ופרסוםתקציב הכנס יכלול הוצאות הנדרשות לקיום נאות של הכנס, כגון:  1.0.4

 , ספר כנסתרגום סימולטניעריכה לשונית, , מלגה, כיבוד וארוחות, סעותה, דפוס

 וכדומה.

ההוצאות הבאות מותנות באישור מיוחד של הוועדה במסגרת תקציב הכנס,  1.0.1

 העליונה:

בעל מינוי תשלום עבור הרצאת אורח כאשר המרצה הינו איש מקצוע ואינו 

 ;כלשהו במוסד אקדמי

 תשלום עבור נסיעות לחו"ל ומחו"ל;

 .בבתי מלון בארץ תשלום עבור לינת אורחים מחו"ל

 הוא  ה לעריכת הכנס את ראש המחלקה אליהעל החוקר להחתים על טופס הבקש 1.0.1

 ראת הגשתה לוועדת הכנסים הפקולטטית., לקמחלקהמשתייך ולהגישה לרכז ה

רכז המחלקה ירכז את כלל בקשות חוקרי המחלקה, ולאחר בדיקה כי הבקשות  1.0.1

, לידי רכזת 1.4.0יפורסם לפי סעיף מולאו כראוי יעבירם, בהתאם למועד ש

 הפקולטה.

 מועד הגשת הבקשה 8.4

כפוף וועדת הכנסים העליונה תתכנס לפחות פעמיים במהלך שנת לימודים, והכל ב 1.4.7

 לזמינות התקציבית. על מועד התכנסותה המדויק תצא הודעה מראש.

שבועות טרם התכנסות וועדת הכנסים  0וועדה פקולטטית תתכנס לפחות  1.4.0

העליונה, לצורך דיון מקדים בבקשות חוקרים מהפקולטה. הוועדה תעביר את 

ם בקשות חוקרי הפקולטה, וכן את הפרוטוקול הכולל את החלטותיה לרכז הכנסי

משלושה לאחר התכנסות הוועדה הפקולטטית, ולא יאוחר  עבודה ימי 0עד 

 טרם התכנסות הוועדה העליונה. שבועות

מועד על )גם באמצעות רכזי המחלקה(  החוקריםהפקולטה ליידע את  זיעל רכ 1.4.0

לא פחות  רצוי , ומכל מקוםמוקדם ככל שניתן התכנסות הוועדה הפקולטטית
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עה זו יש לקבוע את המועד האחרון להגשת . בהודהתכנסותה חודש לפנימ

 הבקשות לרכזות הפקולטה לצורך הדיון בוועדה. 

 
 דיון בבקשה בוועדת הכנסים הפקולטטית 8.5

וועדת הכנסים הפקולטטית תדון בכל בקשה של חוקר שהוגשה במועד וחתומה  1.1.7

בתום הדיון הוועדה תחליט, ביחס לכל בקשה, האם יש  ידי ראש המחלקה.-על

ריכת הכנס. בנוסף, הוועדה תדרג את כלל הבקשות בסדר יורד לאשר את ע

)מהבקשה המומלצת ביותר לאישור ולתיקצוב ועד לבקשות שהוועדה ממליצה 

 הבקשות ידורגו לפי אמות המידה הבאות:לדחות(. 

 ;מידת החדשנות של הכנס

 ;מידת הרלוונטיות של הכנס מבחינה אקדמית

 ;האקדמי בתחוםמידת התרומה של הכנס לפיתוח המחקר 

)בין היתר, בהתאם לאמור בדוח המסכם  מידת ההצלחה של כנסים קודמים
 ;של כנס קודם(

 ;פרטים על כינוסים אחרים בתחום המתוכננים להיערך בקרוב בישראל

 ;מתן עדיפות לחוקרים חדשים שרוצים לעודד

 .עדיפות לחוקרים שלא קיבלו מימון בעברמתן 
 

 נוספים להמלצה ותעדוף.סבירים ריונים הפקולטה רשאית להגדיר קריט

 דיקן הפקולטה יחתום על כל אחת מבקשות החוקרים שנדונו בוועדה. 1.1.0

 .1.4.0כפי שצויין בסעיף  וועדה הפקולטטית תועבר לרכז הכנסים,החלטת ה 1.1.0

מהוועדות הפקולטטיות השונות לצורך  ועבד את החומר המוגש אלייהכנסים  רכז 1.1.4

מר לידי החברים תיעשה לא יאוחר . הגשת החוהגשתו לחברי הוועדה העליונה

 טרם התכנסותה של וועדת הכנסים העליונה. משבוע וחצי 

בסמכות הפקולטה להתקין לעצמה תקנות פנימיות להגשת בקשות לעריכת כנסים  1.1.1

 ולדיון בוועדה הפקולטטית, ככל שאינן סותרות את האמור בנוהל זה.

 דיון בבקשה בוועדת הכנסים העליונה 8.6

וועדת הכנסים העליונה יקבלו לידם מרכז הכנסים את כלל הבקשות המועלות חברי  1.1.7

הוועדה הפקולטטית, כשבוע לפני התכנסות הוועדה  ותעדוף לדיון וכן את המלצות

 העליונה.

שאלות של חוקרים ליונה יכלול דיון בסוגיות כלליות והדיון בוועדת הכנסים הע  1.1.0

כן דיון בבקשות חדשות, לפי תעדוף ו/או חברי הוועדה, דיון בבקשות חוזרות ו
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ידי יו"ר הוועדה, סגן הנשיא והדיקן -סדר היום של הוועדה יקבע על הפקולטה.

 למו"פ.

כל אחת  בחוןיש לבדיון הנוגע לבקשות חדשות, שטרם נדונו בפני הוועדה,  1.1.0

שלעיל,  1.1.7השיקולים המובאים בסעיף לאור בין היתר  מהבקשות

 .בראייה כלל אוניברסיטאית

ו/או קשור במישרין לכנס לגביו חבר ועדה שהגיש בקשה לעריכת כנס,  1.1.4

 זה.אינו רשאי להשתתף בדיונים הקשורים לכנס הוגשה הבקשה, 

 הוועדה העליונה מוסמכת להחליט בנוגע לכל בקשה על:  1.1.1

 ; לכל אחד מהסעיפים והגדרת תקציב מקסימאלי ישור הבקשהא

 או

 ; דחיית הבקשה

 או

 גורםוהגדרת התנאים, המועד למילוי התנאים, המתן אישור מותנה 

 .האחראי לכך ואופן האישור לאחר מילוי התנאים

 . על חברי הוועדהחברי הוועדהפרוטוקול וועדת הכנסים העליונה יופץ ל 1.1.1

, אחרת הפרוטוקול יחשב שבוע מיום קבלתולהתייחס לפרוטוקול תוך 

 למאושר.

המחקר לחוקר מגיש הבקשה ידי רשות -יופצו עלהעליונה החלטות הוועדה  1.1.1

 וכן לגורמים הרלוונטיים באוניברסיטה.

 ארגון הכנס 8.7

ידי וועדת הכנסים -רכז הכנסים יתאם פגישה עם חוקר אשר בקשתו אושרה על 1.1.7

הכנס. הפגישה תהליך העבודה על העליונה ו/או עם מארגן הכנס לצורך התנעת 

כלים לארגון הכנס,  תכלול: מתן הסבר על אופן עריכת כנסים באוניברסיטה, מתן

 כנס ועוד.ייעודי לפתיחת תקציב 

התנהלות החוקר ו/או מארגן הכנס טרם עריכת הכנס תעשה לאור נהלי  1.1.0

 האוניברסיטה, בדגש על נוהל רכש, ובתיאום מלא עם רכז הכנסים.

החוקר אחראי להגשת חשבוניות הקשורות לכנס לידי רכז הכנסים באופן שוטף,   1.1.0

כהגדרתם בנהלי האוניברסיטה(. המועד האחרון להגשת לצורך תשלום לספקים )

 הכנס.  לאחר קיוםהחשבוניות הינו עד שבועיים 

טרם עריכת הכנס וביום הכנס עצמו יהיה רכז הכנסים אחראי על התיאום  1.1.4

 הצלחת הכנס. טובתהלוגיסטי בין הגורמים השונים ויסייע ככל שביכולתו ל

 מדעיהכנס הסיכום  8.8
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יגיש החוקר לרכז הכנסים  וחר משבועיים לאחר מועד זה,, ולא יאעם סיום הכנס 1.1.7

יכוב בהגשת טופס עידי ראש המחלקה. -, החתום על"סיכום כנס מדעי"טופס 

ר נתנו שירותים אש גרור עיכוב בתשלום לספקיםעלול ל "סיכום כנס מדעי"

 .במסגרת הכנס

ר , כאשופיתוח מחקרהרשות לבאחריות רכז הכנסים לבצע סגירת תקציב מול  1.1.0

יוחזר לתקציב הכנסים  )למעט תקציב ספר הכנס( תקציב כנס שלא נוצל במלואו

 המתנהל ברשות המחקר. הכולל

 ספר כנס 8.8

החוקר להוציא לאור את ספר הכנס  עלבמידה ותקציב הכנס שאושר כולל ספר כנס,  1.0.7

 סמוך ככל האפשר למועד סיום הכנס המדעי.

 נס לגורמים הרלוונטים.הפצת ספרי הכהוצאה לאור וברכז הכנסים יסייע ב 1.0.0

הרשות באחריות רכז הכנסים לבצע סגירת תקציב מול לאחר הפצת ספר הכנס,  1.0.0

, כאשר תקציב ספר כנס שלא נוצל במלואו יוחזר לתקציב ההוצאה ופיתוח מחקרל

 לאור הכולל המתנהל ברשות המחקר.

 מסמכים קשורים ונלווים 8

 "בקשה לעריכת כנס מדעי". - 117טופס  70.

 "סיכום כנס מדעי" :110ס טופ 00.
 

 חתימות 72

 חתימה תאריך תפקיד שם מלא 

 מאשר הנוהל
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