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 כללי
זו, האוניברסיטה  מפעילותהכחלק  ענפה ומגוונת. פעילות מחקרית מקדמתהאוניברסיטה 

 .  מאפשרת מחקר בתחומיה שיתבצע ע"י עמיתי מחקר בשיתוף עם חברי הסגל
 

 של לשכת הרקטור. 17-007עמית מחקר נוהל  מחליף את זה נוהל

 המטר .1
ם לעמיתי המחקר להסדיר את תהליכי העבודה והניהול הקשורי מטרת הנוהל

 באוניברסיטה.
  

 תחולה .2

מועמדים למינוי עמית מחקר, עמיתי מחקר באוניברסיטה לרבות נוהל זה יחול על 
 .ועל כלל עובדי האוני' הקשורים לכך

 הגדרות  .3

בעל מינוי בתוקף המקנה לו רשות לעסוק  חוקר – Research Fellow – מחקרמית ע 3.1
 בפעילות מחקרית בשם האוניברסיטה.

 למינוי עמית מחקר.  מועמד המציעחבר סגל בכיר – זם הבקשהיו 3.2

או ו/להאריך  ,, לדחותלאשרוועדה שתפקידה  – וועדת מינויים לעמיתי מחקר 3.3
 מינויים של עמיתי מחקר. להלן "הוועדה". להפסיק

תקציב המתקבל מטעם הגוף המממן עבור החוקר, לצורך בנוהל זה,  – מחקר תקציב 3.4
מענק מחקר עשוי להתקבל גם מקרנות  .לרבות מרכז מחקרפעילות מחקרית  ביצוע

  .פנימיות של האוניברסיטה

 סמכויות ואחריות .4

יוזם הבקשה אחראי למלא אחר הנחיות ההגשה המוגדרות בנוהל זה ולשמש איש   4.1
 קשר מול המועמד למינוי עמית מחקר, עד לאישור המינוי.

  
פ לרכז ולהכין את הבקשות לאישור באחריות מזכירת סגן הנשיא והדיקן למו"  4.2

מינויים קיימים. באחריותה לזמן את וועדת המינויים  הארכותמינויים חדשים ו
לעמיתי מחקר, לעקוב אחר תקופות המינוי שאושרו ולעדכן בהם את הגורמים 
הרלוונטיים. כמו כן, באחריותה לרכז את דו"חות הפעילות השנתית של עמיתי 

 המחקר.
 

 יםמינויים חדשל לדון ולהחליט ביחסועדת המינויים לעמיתי מחקר בסמכות ו  4.3
 , הארכות מינוי ודו"חות פעילות שנתית.וקיימים

 
עמית המחקר אחראי לפעול במסגרת מינויו לטובת האוניברסיטה באופן מיטבי  4.4

ולייצג את האוניברסיטה באופן הולם. בנוסף, באחריותו למלא את המוטל עליו 
 .65.יף בהתאם לסע
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 השיטה .5

 סדרי עבודה –לעמיתי מחקר וועדת המינויים  5.1

, . חברי הוועדה הקבועים הם: רקטורפיו"ר הוועדה הוא סגן הנשיא והדיקן למו" 5.1.1
חברי סנאט בדרגת פרופ'  4לפחות בנוסף,  או סגניתו מנהל הרשות למחקר ופיתוח

סגל נוסף לפי  יו"ר הוועדה יכול לצרף חברשישמשו כנציגי הפקולטות.  חבר לפחות
 צורך.

, מנהל הרשות למחקר הוועדהיו"ר  להתכנסות יהיה: ההרכב המינימלי של הועדה 5.1.2
 .עדהוחברי ומ עוד שלושהולפחות  ופיתוח או סגניתו

 ,או יותר במידת הצורך ,בשנהוועדת המינויים לעמיתי מחקר תתכנס פעמיים  5.1.3
  .במועדים שיקבעו מראשו

  .ברוהחלטות הוועדה יתקבלו בהסכמת  5.1.4

 

      עמית מחקרמועמדות להגשת  5.2

  מחו"ל.מדענים , כולל מדרגת ד"ר ומעלהמדענים – מינויהגשת מועמדות לזכאים ל 5.2.1

המקובל על וועדת  על המועמד להציג ניסיון מחקרי מוכח - קריטריונים למינוי 5.2.2
המופיעים במאגרים י עת באקדמיים בכתפרסומים הכולל: לעמיתי מחקר  המינויים

תקציבי מחקר מגופי מימון, שיתוף פעולה עם גורמים מחקריים , פיטיםשהמוכרים כ
בנוסף, הוועדה תשקול פרמטרים נוספים, לרבות פניות מאוניברסיטת אריאל וכ"ד. 

 .ומחויבות, ותק, מקום עבודה נוסף וכדומה

וועדת המינויים לעמיתי מחקר תוכל לשקול מועמדותם של עמיתי  –מקרים חריגים  5.2.3
קבל באישור של . המועמד ית5.2.1-5.2.2ים ונים על האמור בסעיפמחקר שאינם ע

 מינימום חמישה מחברי הוועדה.

 

 תהליך ההגשה 5.3

 Application Form for Research - 867 טופסיוזם הבקשה ידאג למילוי  5.3.1

,Fellow  ע"י המועמד ולצירוף המסמכים הנדרשים על גבי הטופס )לדוג' קורות
 ית מחקר, מקורות תקציביים וכ"ד(.חיים, רשימת פרסומים, תכנ

יוזם הבקשה יעלה את בקשתו בפני ראש המחלקה אליה הוא משתייך וידאג לקבלת  5.3.2
 המלצתו לקליטת עמית המחקר המוצע.

 .דקן הפקולטה ו/או ר' בי"סלאחר קבלת המלצת הרמ"ח, תועבר הבקשה לאישור  5.3.3

פי קריטריונים רשאי לקבל את ההמלצה או לדחות אותה על ו/או ר' בי"ס הדקן  5.3.4
)ראה  לעמיתי מחקר אקדמיים מקובלים, לרבות הקריטריונים של וועדת המינויים

 .יונים למינוי(קריטר 5.2.2יף סע

בקשות שאושרו ע"י דיקן ו/או ר' בי"ס, יוגשו ע"י הפקולטה או בי"ס למזכירת סגן  5.3.5
ציין יש ל הנשיא והדיקן למו"פ להמשך טיפול מול וועדת המינויים לעמיתי מחקר.

 בבקשה שיוך עתידי לאחת המחלקות באוניברסיטה.

פניה לוועדה שלא תכלול את כל המידע הנדרש ו/או הצרופות המבוקשות, לא תועלה  5.3.6
 לדיון בוועדה, עד להשלמת החסרים. באחריות יוזם הבקשה להשלים את הדרוש.
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 מועמדלמו"פ תדאג לשליחת תשובה ללאחר הדיון בוועדה, מזכירת סגן הנשיא והדיקן  5.3.7
  .לדיקןעם העתקים לחוקר היוזם, לרמ"ח ו

 עמית מחקרמינוי   5.4

 .אלא אם כן הוגדר אחרת וללא שכר ללא דרגהאקדמי  מינוימינוי עמית מחקר הינו  5.4.1
 כמו כן, במינוי זה לא תינתן קביעות.

 :תנאי ההעסקה האפשריים לעמיתי מחקר הם 5.4.2

 העסקה ללא שכר 

 חיצוניות(.  או הקצבות חיצוניים בלבד חקרהעסקה בשכר )על חשבון תקציבי מ 

 ככלל, בכתב המינוי לעמית מחקר, יצוין כי המינוי הנו ללא שכר.

 מעביד.-מינוי עמית מחקר ללא שכר אינו יוצר יחסי עובד 5.4.3

מחקר מגוף חיצוני,  תקציבהמחקר, באמצעות אוניברסיטת אריאל, יזכה ל ועמית והיה 5.4.4
הוקצה לכך ע"י לגובה הסכום שועד  מענקהניתן יהיה לשלם לו שכר, בהתאם לתנאי 

 .ובכפוף לתנאי האוניברסיטה הגוף המממן

או  אוקטוברל 1-יונפקו בהתאם למועדי השנה האקדמית, כלומר החל מכתבי המינוי  5.4.5
אופציה להארכה לשנתיים נוספות, בכפוף עם לתקופה של שנתיים לפברואר  1 -החל מ

 .להחלטת הוועדה

המחקרית של עמית המחקר. תוצאות  פעילותוהועדה את  תיבחןבתום תקופת המינוי  5.4.6
 הבחינה יהוו שיקול לגבי הארכת המינוי.

תידון בוועדת המינויים לעמיתי מחקר. לצורך הדיון,  ו/או הפסקת מינוימינוי הארכת  5.4.7
על עמית המחקר להגיש לרשות המחקר דו"ח אודות הפעילות המחקרית שהתקיימה 

 בשנתיים האחרונות.

 ינויהארכות מ 5.5

 עמית מחקר רשאי להגיש בקשה להארכת תקופת המינוי עד לשנתיים נוספות בכל פעם. 5.5.1

הבקשה להארכת מינוי צריכה להיות מוגשת למזכירת סגן הנשיא והדיקן למו"פ לפחות  5.5.2
 חודשיים לפני מועד סיום המינוי הנוכחי.

 חקרדוח סיכום פעילות שנתי לעמית מ - 873 טופס הבקשה להארכת מינוי תכלול: 5.5.3
 ותכנית מחקר לתקופת ההארכה המבוקשת.

ע"י הפקולטה ו/או  למזכירת סגן הנשיא והדיקן למו"פהבקשה להארכת מינוי תוגש  5.5.4
 בי"ס לאחר קבלת המלצת רמ"ח ואישור דיקן ו/או ר' בי"ס.

פניה לוועדה שלא תכלול את כל המידע הנדרש ו/או הצרופות המבוקשות, לא תועלה  5.5.5
 מת החסרים. באחריות עמית המחקר להשלים את הדרוש.לדיון בוועדה, עד להשל

 הבקשה תועלה לדיון בוועדת המינויים לעמיתי מחקר. 5.5.6

תדאג לשליחת תשובה לעמית  לאחר הדיון בוועדה, מזכירת סגן הנשיא והדיקן למו"פ 5.5.7
 עתקים לחוקר היוזם, לרמ"ח, לדיקן.המחקר עם ה

בשינויים  5.4האמורים בסעיף  ותאושר הבקשה, יחולו על עמית המחקר הסעיפים והיה 5.5.8
 .המחייבים
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 זכויות וחובות עמיתי המחקר 5.6

הנחיות ועדת לו האוניברסיטה לנהליכפוף עמית המחקר יהיה  מינויהתקופת  במהלך 5.6.1
 . המינויים לעמיתי מחקר

השתתפות והצגה בפעילות מחקרית בשם האוניברסיטה, לרבות  יעסוקעמית מחקר  5.6.2
פרסומים בכתבי עת , הנחית סטודנטים, קרמח בקשות למענקיהגשת בכנסים, 

תוך ציון אוניברסיטת אריאל כשיוך האקדמי. במידה ורוב העבודה בוצעה  שפיטים
וסדי ראשון. באוניברסיטת אריאל על עמית מחקר לציין את האוניברסיטה כשיוך מ

 והכל בכפוף לנהלי האוניברסיטה ולכללים המקובלים במוסד.

תתואם מראש עם הרשות למחקר ופיתוח מחקר הגשת הצעת מחקר ע"י עמית  5.6.3
ובכפוף  "הגשת הצעות מחקר". 19-003נוהל לבהתאם   תעשה באוניברסיטה

 עם חבר סגל באוניברסיטה.הבקשה תוגש בשיתוף  .להוראות הגוף המממן

של ממקורות פנימיים פעילות מחקרית למימון הגיש בקשה עמית מחקר יהיה זכאי ל 5.6.4
משותפת עם חבר סגל  הגשהרק במסגרת  תתאפשר . הגשת בקשההאוניברסיטה
 , אלא אם כן הוגדר אחרת בקול הקורא שפורסם.באוניברסיטה

 ,בהתאם למועד התחלת המינוי( –לינואר  31לספטמבר או  30ת פעילות )בתום כל שנ 5.6.5
 – 873טופס מזכירת סגן הנשיא והדיקן למו"פ, ול לראש המחלקה יגיש עמית המחקר
   .המפרט את הישגיו המחקריים באותה שנה ,שנתי לעמית מחקרדוח סיכום פעילות 

לנהלי האוניברסיטה והנחיות ועדת  סוגיות הקשורות לקניין רוחני יהיו כפופות 5.6.6
 ים.יהמינו

כל עוד אין וכן לקבל דרכו שכר, עמית מחקר יכול להשתייך לגוף חיצוני לאוניברסיטה,  5.6.7
 עניינים.ניגוד 

  .ספריה זכאי לשירותי עמית מחקר יהיה 5.6.8

 

 הפניות .6
  . נוהל הגשת הצעות מחקר19-003  7.1

 

 טפסים .7

 . Application Form for Research Fellow - 867טופס  8.1

 דוח סיכום פעילות שנתי לעמית מחקר - 873טופס  8.2
 

 אישורים וחתימות .8

 חתימה תאריך תפקיד שם  

 מאשר הנוהל
פרופ' אלברט 

 פנחסוב
סגן הנשיא והדיקן 

 למו"פ
16.10.18 
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 טבלת מהדורות ושינויים
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