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  המטר .1

הגדרת נהלי עבודה בעניינים שונים אשר תחת אחריות רשות המחקר, באופן בלעדי או 

 בשיתוף עם יחידות אחרות באוניברסיטה.

 
 תחולה  .2

 האוניברסיטה, ובפרט על עובדי הרשות למחקר ופיתוח. החוקרים ועובדינוהל זה יחול על 

 

 הגדרות  .3

 האוניברסיטה.חבר הסגל האקדמי של  – חבר סגל .3.1

 .לפי נהלי לשכת הרקטור "חוקר באוניברסיטה במינוי "עמית מחקר –עמית מחקר  .3.2

 עמית מחקר או חבר סגל באוניברסיטה.בנוהל זה,  –חוקר  .3.3

הודעת גוף מממן בדבר רצונו לממן מחקר בנושאים מסוימים. הקול הקורא  – קול קורא .3.4
מאופיין בפירוט נושאי מחקר ספציפיים, תיאור אופן ההגשה, מגבלות שונות וכן תאריך 

 . ההגשה האחרון

 האוניברסיטהמחקר המוקמת ו/או מתוקצבת ע"י לקידום קרן  – קרן מחקר פנימית .3.5
המקדמים את מחקרים  מטרתה לממן, ום או מחלקות()לרבות מרכזי מחקר אוניברסיטאי

 .האוניברסיטהע"י חוקרי מטרותיה המתבצעים ברובם 

 . האוניברסיטההרשות למחקר ופיתוח של   – רשות המחקר .3.6

ידי -ידי האוניברסיטה או גורם מממן אחר, לרבות על-מימון הניתן על – מימון משלים  .3.7
חוקר מתקציב המחקר שלו, על מנת לבצע פעילות מחקרית או לצורך העסקת מדען 
כמפורט בנוהל זה. מימון זה הינו בבחינת השלמה לתקציב הממומן או צפוי להיות ממומן 

 ידי גורם חיצוני לאוניברסיטה.-על

 .העלייה והקליטהמשרד " מעולההזכאי למעמד "מדען לה חדש עו –מדען עולה  .3.8

מושכת וזכאי למעמד "מדען חוזר" תושב ישראל השב מחו"ל לאחר שהות מ –מדען חוזר  .3.9
 .העלייה והקליטהמשרד מ

או  לעבודת מדען עולהמדעי חוקר באוניברסיטה המשמש כאחראי  – קצועיאחראי מ .3.10
 . ת עליהקליטהמשרד לכניות ההעסקה של מדען חוזר במסגרת ת

 

 סמכויות ואחריות .4

האחריות לביצוע קליטת חוקר חדש וטיפול במדענים עולים ו/או חוזרים חלה על ס.  .4.1
 .אחראי על תחום פיתוח ותיאום הדרכות מחקרו מנהל רשות המחקר

אחראיות על כל האמור בנוהל זה ביחס  תפוקות מחקריותרמ"ד קשרי מחקר ורכזת  .4.2
  פנימיות.לקרנות מחקר 

 
 חדש  חוקרקליטת  .5

מידע אודות  בתחילת כל שנהמלשכת הרקטור  בקשבאחריות ס. מנהל רשות המחקר ל .5.1
 חברי סגל חדשים הנקלטים באוניברסיטה.
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נציגי רשות המחקר ייטלו חלק במפגש הרקטור שמתקיים בתחילת כל שנה בנוכחות  .5.2

ויחלקו דף  קר ופועלהחברי הסגל החדשים, ובמסגרת מפגש זה יסבירו על רשות המח
 .מידע

 

החדשים, על מנת הבכיר חברי הסגל  לקיים מפגש עםס. מנהל רשות המחקר אחראי  .5.3
להכירם, להתוודע לתחומי התמחותם וכן לחשוף בפניהם את פעילות רשות המחקר 

 .מול החוקרים ותהליכי העבודה של הרשות

 
 טיפול במדענים עולים ומדענים חוזרים .6

 

 עולים ומדענים חוזרים:איתור מדענים  .6.1

 

לצורך קליטתם , חוזריםומדענים  עוליםרשות המחקר תסייע באיתור מדענים  .6.1.1
 באוניברסיטה.

מדען עולה ו/או מדען חוזר  עבדתוחלקתו ו/או במלקלוט במהמעוניין  ראש מחלקה .6.1.2
" ויעבירו באמצעות הדואר האלקטרוני לס. בקשה לאיתור מדעןימלא את טופס "

 .מנהל רשות המחקר

באמצעות טופס ייעודי "משרה מוצעת באוניברסיטת ס. מנהל רשות המחקר יפנה  .6.1.3
, בכדי עלייהלאוניברסיטה, לרבות למשרד לקליטה ו מחוץ לגופים שוניםאריאל" 

לנסות ולאתר מדענים עולים או מדענים חוזרים העונים על דרישות המשרה 
 שהוגדרו.

הגופים השונים ויעדכן מפעם ס. מנהל רשות המחקר ינהל את התקשורת מול  .6.1.4
 לפעם, ובמידת הצורך, את מגיש הטופס בדבר התקדמות תהליך איתור המועמדים.

, לצורך למגיש הטופס ועברוס. מנהל רשות המחקר י פרטי מועמדים שיגיעו לידי .6.1.5
 ., וכן לס. הרקטור לצורך בחינה, תיעוד ובקרההמשך טיפול

ות המחקר אלו מועמדים בכוונתו ליידע את ס. מנהל רש מגיש הטופסבאחריות  .6.1.6
לקדם לגביהם את תהליך הקליטה. ביחס למועמדים אלו תיבחן עמידתם 

, המעניקות סיוע בהעסקת עליהה וקליטהמשרד לבקריטריונים של אחת מתוכניות 
משרד הקליטה"(. המשך הטיפול יעשה לפי  תכניותמדען חוזר או מדען עולה )להלן "

 שלהלן. 5.2המפורט בסעיף 

ליידע את ס. מנהל רשות המחקר על סיום תהליך איתור  מגיש הטופסאחריות ב .6.1.7
 מועמדים, לצורך עדכון הגופים השונים בדבר סגירת המשרה שפורסמה.
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 : המשרד לקליטת עלייהטיפול במדענים עולים ומדענים חוזרים מול  .6.2

 משרד הקליטהבמידה ומועמד מתאים להיקלט באוניברסיטה באחת מתוכניות  .6.2.1
להעסקת המדען מצד האוניברסיטה, תפעל רשות המחקר  המותנות במימון משלים

 באופן הבא:

, לרבות ציון דרגת המינוי המלצה לאופן העסקתותגבש רשות המחקר   .6.2.1.1
 .משרד הקליטה"( מועמדות לתוכנית" 850 טופסהמומלצת וסימולציית שכר )

של המועמד  מקצועיההמלצה תוצג לראש המחלקה, אשר יוגדר כאחראי ה .6.2.1.2
 אלא אם נקבע אחרת. 

את האמור בהחלטת נמ"ר מיום  רשות המחקר תביא בפני האחראי המקצועי .6.2.1.3
ותוכנית משרד הקליטה הספציפית אליה מיועד המדען , לפיה במידה 2.11.08

מימון החוזר או העולה דורשת השתתפות האוניברסיטה בהוצאות ההעסקה )
מהמימון המשלים (, האחראי המקצועי יתחייב להשלים מחצית משלים
 . )מתקציבי המחקר שלו( הנדרש

המשלים הנדרש למימון חלקי או מלא חסר תקציב במידה ולאחראי המקצועי  .6.2.1.4
האחראי המקצועי רשאי לפנות בכתב לרקטור ולסגן הנשיא למו"פ  , ידו-על

מימון לצורך דיון ב, 5.2.1.3בסעיף  לעיל בנוגע לאמור בהחלטת נמ"ר שצוינה
 העסקת המועמד.המשלים הנדרש לצורך 

משרד הקליטה",  מועמדות לתוכניתלאחר חתימת האחראי המדעי על טופס " .6.2.1.5
למו"פ לקראת ההגשה למשרד  יוגש הטופס לאישור הרקטור וסגן הנשיא

, מצד האוניברסיטה . במקרים בהם לא נדרש מימון משליםעלייהה וקליטל
  סגן הנשיא והדיקן למו"פ לבדו.ינתן ע"י האישור 

-במידה והמדען הינו סטודנט לתואר שני או שלישי, או משתלם במסלול בתר .6.2.1.6
על מחקר בית הספר לתלמידי  המחקר יידע את נהל רשות, ס. מדוקטורט

 .עלייהה והגשת המועמד טרם ההגשה למשרד לקליט

 

הנדרשים למשרד לקליטה מדור קשרי מחקר ירכז את הטיפול בהגשת המסמכים  .6.2.2
וף , תוך שיתקליטת מדען עולה או חוזר באוניברסיטה תהליךלצורך קידום לייה וע

 פעולה מלא מצד האחראי המקצועי.

המסמכים למשרד הקליטה דורשת חתימות ו/או אישורים נוספים של  ככל שהגשת .6.2.3
רשות , לעיל( 5.2.1.5)מלבד האישור הנזכר בסעיף  גורמים שונים באוניברסיטה

 המחקר תרכז את הטיפול הכרוך בקבלת אישורים אלו.

רשות המחקר תעדכן את ס. הרקטור בכל הקשור למועמדים שצפויים להיקלט  .6.2.4
 במסלול עמיתי מחקר מסלול חוקרים.

רשות המחקר היא הגורם האחראי לקדם את תהליך גיוס המדען החוזר או העולה,  .6.2.5
תשובה באשר לקבלתו או אי , עד לקבלת העלייההמשרד לקליטה ומול  בפרט

 קבלתו של המועמד לאחת מתוכניות משרד הקליטה.

באחד ממסלולי משרד הקליטה, עם קליטת המדען החוזר או העולה באוניברסיטה  .6.2.6
בהיבטים הקשורים להעסקתו, לרבות:  מדור תקצוב ובקרה ייטופל המדען ע"

 קליטהועליה, הגשת דוחות תקופתיים למשרד ל קליטההמשרד להחתמת חוזה 
 , הגשת בקשות המשך, טיפול תקציבי וכדומה. ועליה

 , לס. הרקטורהמחקר תהיה אחראית למסור לאגף משאבי אנושרשות ס. מנהל  .6.2.7
בתחילת כל סמסטר את רשימת המדענים העולים ולביה"ס לתלמידי מחקר 

אחת מתוכניות משרד  תבמסגר באוניברסיטהוהמדענים החוזרים המועסקים 
 הקליטה ומטופלים ברשות המחקר.

במידה והמדען העולה או החוזר מפסיק את העסקתו באוניברסיטה, מיוזמתו או  .6.2.8
ביוזמת האוניברסיטה ומכל סיבה שהיא, על האחראי המדעי או ראש המחלקה 
ליידע את ס. רשות המחקר על כך בהקדם. באחריות ס. מנהל רשות המחקר ליידע 

 והן באוניברסיטה.ועליה קליטה את הגורמים הרלוונטיים הן במשרד ל על כך
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 טבלת מהדורות ושינויים

 
 

 

 

מהדורה 
 מס'

 תאריך
עורך 

 השינוי
 מהות השינוי

 יעל 13.7.17 3
"הקמה וניהול מרכזי מחקר" ,  8התהליך שהופיע בסעיף 

הועבר לנוהל נפרד המאושר ע"י סגן הנשיא והדיקן 
 הקמה וניהול מרכז מחקר. – 19-008למו"פ, נוהל 

 יעל 30.7.15 2

 הגדרות: 3סעיף 

מחיקת הגדרות של וועדת כנסים עליונה, וועדת הוצאה 
 לא רלוונטי ל נוהל זה. –לאור, רכז כנסים והוצאה לאור 

 יעל 30.7.15 2
 סמכויות ואחריות: 4סעיף 

 הוספת הסעיף לנוהל

 )הוספה( "מועמדות לתוכנית משרד הקליטה 850טופס  יעל 30.7.15 2

 תוצג לראש המחלקה... המאושרתההמלצה  6.2.1.2סעיף  יעל 30.7.15 2

עם קליטת המדען החוזר... יטופל המדען ע"י  6.2.6סעיף  יעל 30.7.15 2
 ...רשות המחקר)הוספה:( מדור תקצוב ובקרה 

 יעל 30.7.15 2
 מסמכים קשורים: 10סעיף 

לא  –מחיקת נוהל הוצאה לאור ונוהל כנסים מדעיים 
 רלוונטי לנוהל זה.


