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 כללי .1

לעסוק בפעילות חוקריה את  תמעודד( "האוניברסיטה")להלן  אריאל בשומרון אוניברסיטת
האמון מנהלי הגוף ההינה )להלן גם "הרשות"(  למחקר ופיתוח רשותה. מחקרית נרחבת ומגוונת

בייזום, בקרה וניהול של מחקרים, הן  לחוקריםעל קידום מטרה זו. במסגרת זו, מסייעת הרשות 
 חיצוניים והן ממקורות פנימיים. ממקורות 

 :תפקידיה העיקריים של הרשות למחקר ופיתוח הינם

 מקורות פוטנציאליים למימון מחקרים.איתור  .1

 קשרי עבודה עם גופים מממנים בארץ ובחו"ל. חניהול וטיפו .2

, בהתאם לחוקרי האוניברסיטה של הגופים המממנים הפצת קולות קוראיםפילוח ו .3
 .לרלוונטיות שלהם

 בהגשת הצעות מחקר. החוקריםמיכה והדרכת ת .4

 לביצוע פעילות מחקרית ע"י הקצאת מקורות מימון פנימיים. החוקריםעידוד  .5
והקרן  מדעכולל תקציבי הקרן לקשרי  האוניברסיטהמערך תקציבי המחקר של ניהול  .6

 .לפעילות מחקרית
 ל מחקרים פעילים. שתקציבית ניהולית ובקרה  .7
 חוקרים, עוזרי מחקר ומלגאים. :הקשור למחקר ניהול כ"א .8

 ות הפעילות המחקרית של חברי הסגל.איסוף ועיבוד נתונים אוד .9
 .דוקטורנטים-, עמיתי מחקר ובתרמדענים חוזרים, קליטת מדענים עוליםסיוע ב .10
 של חוברות מחקרים ופרסומים.  הוצאה לאורריכוז ו .11
  .באוניברסיטת אריאל שונים חוקריםייזום שיתופי פעולה בין  .12
 .על פועלם יתוכן בקרה אדמיניסטרטיב ופיתוח הקמת מרכזי מחקרייזום ו .13

 כללי העבודה בתחומי המחקר והפיתוח. נהלי ושותפות בקביעת  .14

 מטרת הנוהל .2

 מחקר ופיתוח.ללהגדיר את המבנה הארגוני והתפקידים ברשות 
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 המבנה הארגוני  .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  תוהגדר .4

 אוניברסיטת אריאל.חבר הסגל האקדמי של  – חבר סגל .4.1

 וניברסיטה במינוי של "עמית מחקר".חוקר בא –עמית מחקר  .4.2

 

חבר סגל או עמית מחקר המתעניין בהגשת הצעת מחקר ו/או הגיש הצעת מחקר  – חוקר .4.3
 ו/או שבאחריותו מחקר פעיל. 

 ,אוניברסיטהב, במסגרת עבודתו חוקרהמבוצע ע"י תיאורטי או יישומי מחקר  – מחקר .4.4
 ע"י מענק מחקר.וממומן 

שמטרתו להציג את עיקרי המחקר לגביו , מסמך המוגש לגוף מממן – הצעת מחקר .4.5
 .עלות ביצועוכן את ו מתבקש מענק המחקר

ל הקורא הודעת גוף מממן בדבר רצונו לממן מחקר בנושאים מסוימים. הקו –קול קורא  .4.6
מאופיין בפירוט נושאי מחקר ספציפיים, תיאור אופן ההגשה, מגבלות שונות וכן תאריך 

 ההגשה האחרון. 

 דיקן למו"פהסגן נשיא ו
(5.1) 

 
 

 מנהל הרשות למחקר ופיתוח
(5.3) 

מנהל משרד 
 ונאמן איכות 

(5.5) 

רמ"ד תקצוב 
 ובקרה

(5.10) 

 םוזירכז ח
 מחקרותקציבי 

(5.11) 

רכז מלגות 
 ותקציבי מחקר

(5.12) 

 מנהל  'ס
הרשות למחקר  

 (5.4) ופיתוח
 

רכז תפוקות 
 מחקריות

(5.14) 

ן מזכיר סג
הנשיא והדיקן 

 (5.6) למו"פ 

רכז מחשוב 
 ובקרה 

(5.13) 
 

ורכז  מידען
הזדמנויות 

 (5.8) מימון

תיאום ופיתוח 
 רמחקהדרכות 

(5.9) 

ראש מדור 
 קשרי מחקר

(5.7) 
 

 עורך מדעי
(5.15) 

קדם מדעי 
 הטבע

(5.16) 
 

 קדם הנדסה
(5.17) 

 

 סגן הדיקן למו"פ
(5.2) 

רכזת חוקרים 
 מחו"ל

(5.18) 
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גוף אשר עוסק, בין היתר, במימון פעילויות מחקר ופיתוח התומכות  – גוף מממן .4.7
, ניםארגו תתיישויות משפטיות עצמאיות וחלקם הם  במטרותיו. חלק מגופים אלו הינם

 .לה בארץ ובעולםבמשרדי ממש

 תקציב המתקבל מטעם הגוף המממן עבור החוקר, לצורך הכנת המחקר. – מענק מחקר .4.8
 .ות פנימיות של האוניברסיטהמענק מחקר עשוי להתקבל גם מקרנ

 שנתי סכום בה מייעדת שהאוניברסיטה ושמית חשבונאית קרן – )קק"מ( דעקרן קשרי מ .4.9
 .19-005פוף לנוהל קרן קשרי מדע בכ לכך הזכאי אקדמי סגל חבר עבור בדולרים

קרן חשבונאית ושמית שהאוניברסיטה מקצה בה סכום  – )קפ"מ(קרן פעילות מחקרית  .4.10
עקרונות לנוהל עידוד "שנתי שקלי עבור חבר סגל אקדמי הזכאי לכך, בכפוף למסמך 

 ."פעילות מחקרית

בכפוף  רתוספת שכר לחבר סגל בגין מענק מחקר שכולל שכר לחוק – תוספת מחקר א' .4.11
 .19-006 סגל בכיר – לנוהל תוספות מחקר

 תוספת שכר לחבר סגל בגין מענק מחקר שאינו כולל שכר לחוקר  – תוספת מחקר ב' .4.12
 .19-006 סגל בכיר – בכפוף לנוהל תוספות מחקר

 מועדים קבועים מראש להשלמת שלבים במהלך מחקר פעיל. – אבני דרך .4.13

 

 וסמכויות תחומי אחריות .5

 ן למו"פסגן נשיא ודיק .5.1

 ממונה על ידי נשיא האוניברסיטה ובידיו הסמכות לניהול המו"פ באוניברסיטה. 

 סגן הדיקן למו"פ: .5.2

 למו"פ.ממונה על ידי הרקטור ומשמש כממלא מקומו של סגן הנשיא והדקן  .5.2.1

  :מנהל הרשות למחקר ופיתוח .5.3

 יישום המדיניות של רשות המחקר;אחראי על  .5.3.1

 ;ל הרשותשהפעילות השוטפת ניהול  אחראי על .5.3.2

 ;ייזום ופיתוח פעילויות חדשות לצורך קידום מטרות הרשותאחראי על  .5.3.3

 עומד בחובותיוחוקר שאינו הדיקן למו"פ על הנשיא ואחראי לדווח לסגן  .5.3.4
 ;האוניברסיטה , כפי שהן מוגדרות ע"י הגוף המממן ו/או ע"י נהליהמחקריות

  אחראי על התכנון והניהול התקציבי של רשות המחקר. .5.3.5

 

  :מנהל הרשות למחקר ופיתוחסגן  .5.4

בניהול ותפעול שוטף של כלל הפעילויות המתבצעות ברשות למחקר  מסייע .5.4.1
 התאם ובכפוף להנחיות מנהל הרשות;ב ופיתוח,

ברה והרוח, מדעי מדעי הח :עידוד וקידום המחקר בתחומים הבאיםעל  אחראי .5.4.2
   ;תקשורתהבריאות ו

 .ולים ומדענים חוזריםקליטת מדענים עלביצוע בקרה על תהליך אחראי  .5.4.3

אחראי על יישום ההסכם הקיבוצי של חברי הסגל בכל הקשור למדידת תפוקות  .5.4.4
 מחקריות.
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  :מנהל משרד .5.5

ניהול האדמיניסטרטיבי של רשות המחקר, בהתאם ובכפוף להנחיות מנהל האחראי על 
 רשות המחקר. בנוסף, תפקידיו כוללים היבטים הייחודיים לרשות המחקר, כגון:

 ופרסום חומר מחקרי של חוקרי האוניברסיטה;ריכוז  .5.5.1

 ;עדכון ותחזוקה של אתר האינטרנט של רשות המחקר .5.5.2

  :נאמן איכות .5.5.3

ומנהל  ארגון ושיטות רמ"דות יחד עם בניית תכנית עבודה בתחום האיכ 5.5.3.1
 ;הל היחידה הארגוניתנאבטחת איכות ומ

 ;ביצוע, ריכוז וניתוח תוצאות מבדקים פנימיים 5.5.3.2

ומנהל  ארגון ושיטותים והטמעתם ביחידה בתיאום עם רמ"ד עדכון הנהל 5.5.3.3
 ;אבטחת איכות

ניהול, מעקב ובקרה אחר ביצוע פעולה מתקנת ומונעת, בדיקת  5.5.3.4
 ארגון ושיטותרמ"ד , מידת הצורך, דיווח למנהל היחידההאפקטיביות ב

 ;ומנהל אבטחת איכות

ון רמ"ד ניהול ישיבות סקר הנהלה, מעקב ובקרה על יישום ההחלטות ועדכ 5.5.3.5
 ;ומנהל אבטחת איכות ארגון ושיטות

השתתפות במבדקי המכון המסמיך, ביצוע פעולות מתקנות ודיווח לרמ"ד  5.5.3.6
 ומנהל אבטחת איכות.  ארגון ושיטות

 

 מזכיר סגן הנשיא והדיקן למו"פ: .5.6

 ;אחראי על ניהול יומן ותיאום פגישות של סגן הנשיא והדיקן למו"פ .5.6.1

 ;בפעילות סגן הנשיא והדיקן למו"פקשורים ניהול פרויקטים שוטפים הסיוע ב .5.6.2

 סיוע לקידום הפעילות המחקרית ברשות המחקר. .5.6.3

 

  :קשרי מחקר רמ"ד .5.7

    טרם הגשת הצעת המחקר ועד להגשתה בפועל.  מידע והסיוע לחוקריםאחראי על מתן ה
 :ובין תפקידי

ובחינת תנאי התמיכה  איתור מקורות מימון למחקר בארץ ובחו"ל בקרה על .5.7.1
 ;שלהם

מידע רלוונטי לחוקרים אודות קולות קוראים של גופים פרסום תהליך  בקרה על .5.7.2
 ;מממנים

 ;הפצת מידע רלוונטי לחוקרים אודות קולות קוראים של גופים מממנים .5.7.3

 ;הדרכת החוקרים טרם הגשת הצעת מחקר לגוף המממן וכן הגשה בפועל .5.7.4

 ;ניהול התקשורת עם גופים מממנים בארץ ובחו"ל .5.7.5

 תיאום ופיתוח הדרכות מחקר. בקרה על תהליך .5.7.6
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 מידען ורכז הזדמנויות מימון: .5.8

 באחריותו:

 למחקר בארץ ובחו"ל;איתור מקורות מימון  .5.8.1

  ;בחינת תנאי התמיכה של גופי המימון .5.8.2

 ;קולות קוראים למחקר עבור חוקרי האוניברסיטהשל  הכנה לפרסום .5.8.3

וקרים במדיות השונות לח ניםמוממ םגופיוקולות קוראים  מידע עלפרסום  .5.8.4
 ;באוניברסיטה

 ;תמיכה ותפעול שוטף של אתרי האינטרנט של מרכזי הידע .5.8.5

 סיוע לקידום הפעילות המחקרית ברשות המחקר. .5.8.6

 

  :תיאום ופיתוח הדרכות מחקר .5.9

 באחריותו: 

איסוף וניתוח מידע אודות תחומים בהם נדרשת הדרכה או תכנים בהם כדאי  .5.9.1
 ;להעשיר את החוקרים

 ;ותיאום ההדרכות מולם תם, בחינת התאמאיתור מרצים .5.9.2

 ;הפקת הדרכות מחקר וטיפול בכל ההיבטים האדמיניסטרטיביים הנדרשים .5.9.3

 ;ביצוע תהליכי בקרה אחר ההדרכות שהתקיימו וניתוח התוצאות .5.9.4

 ;טיפוח קשרים עם ארגונים ומרצים מחוץ למוסד .5.9.5

 .טיפול בקליטת מדענים עולים או חוזרים, מול משרד הקליטה .5.9.6

 

 תקצוב ובקרה: רמ"ד 5.10

, אוניברסיטההחוקרים בשל המפעילה ומנהלת את מענקי המחקר היחידה אחראי על 
 כוללים: ותפקידי ."("מחקרים פעילים –)להלן  מרגע אישורם

 סיוע בבניית תקציב ובדיקתו במסגרת הגשת הצעת מחקר; 5.10.1

 ;ל מחקרים פעיליםשתקציבית ניהולית ובקרה  5.10.2

 ;מחקר מענקיליווי וסיוע לחוקרים בהפעלת  5.10.3

 ת עם גופים מממנים בארץ ובחו"ל;רול התקשניהו 5.10.4

הסדרת תנאי העסקתם של חוקרים )תוספת מחקר א'( ועוזרי מחקר, בתיאום עם  5.10.5
 אגף משאבי אנוש;

 הגדרת תוספת מחקר ב' לחוקרים )לפי הגדרות הות"ת(; 5.10.6

 בקרה על דוחות כספיים המוגשים לגופים המממנים; 5.10.7

 ;שהסתיימו פעילים מחקר מענקיסגירת  5.10.8

  .הפעלת תקציבי הקרן לקשרי מדע והקרן לפעילות מחקרית בקרה על 5.10.9
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 מחקר:  ים ותקציברכז חוזי 5.11

 באחריותו: 

טיפול בחוזי מחקר, לרבות פתיחת תקציב ) תקציבים חיצונים + תקציבים  5.11.1
 פנימיים שאושרו בקולות קוראים פנימיים(;

ייה מעקב אחר אבני הדרך של המחקרים החיצוניים הפעילים וביצוע פעולות גב 5.11.2
 בהתאם;

 ווידוא הגשת דוחות מדעיים במועד בתקציבי מחקר חיצוניים; 5.11.3

 הכנת דוחות כספיים לגוף המממן והגשתם במועד; 5.11.4

 טיפול בהחזרים כספיים עבור רכישות של חוקרים, באמצעות השכר החודשי; 5.11.5

  ;טיפול במדעני משרד הקליטה החל משלב קבלת החוזה 5.11.6

 .עסקת עוזרי מחקרהטיפול שוטף ב 5.11.7

 

 תקציבי מחקר: ו לגותרכז מ 5.12

 באחריותו: 

קליטה, הצטיינות  , אירוח,קפ"מ)קק"מ,  והפעלתם פתיחת תקציבי מחקר פנימיים 5.12.1
 וכו'( 

 הפעלת תקציבי מחקר פנימיים וחיצוניים )שלא דרך מחלקת הרכש(; 5.12.2

 אישור תקציבי למחלקת הרכש; 5.12.3

 טיפול בהחזרים כספיים עבור רכישות של חוקרים, באמצעות "קופה קטנה"; 5.12.4

 טיפול במלגות לעוזרי מחקר; 5.12.5

 .הפעלת תקציב מנהלת רשות המחקר 5.12.6

 

  :רכז מחשוב ובקרה 5.13

 באחריותו:

 אפיון תהליכי עבודה; 5.13.1

 תמיכה ופיתוח כלים ודו"חות בקרה; 5.13.2

 שוטף של מערכות המידע;תפעול  5.13.3

 ביצוע בקרה על הגשת דוחות מדעיים במחקרי פנימיים; 5.13.4

 ;י הידעתמיכה ותפעול שוטף של אתרי האינטרנט של מרכז 5.13.5

 ונתונים לפי דרישה; הפקת דו"חות 5.13.6

 בקרת איכות בהתאם להנחיית המדורים. 5.13.7
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 :רכזת תפוקות מחקריות 5.14

אחרית על מדידת תפוקות מחקריות כחלק מיישום ההסכם הקיבוצי של חברי הסגל 
 ובייחוד על:

 איסוף ועיבוד נתונים; 5.14.1

 שיבוץ ומעבר של חברי הסגל לקבוצות; 5.14.2

 שנתי;חישוב גמול קריטריונים  5.14.3

 ;ריכוז פניות לוועדות חריגים 5.14.4

 מענקים פנימיים.ל בקשותטיפול ב 5.14.5

 

 עורך מדעי: 5.15

 באחריותו: 

של חברי הסגל הבכיר,  בשפה האנגליתעריכה מדעית ולשונית של מאמרים  5.15.1
 ;המיועדים לפרסום בכתבי עת שפיטים לפי ות"ת

ר של חברי הסגל הבכיבשפה האנגלית עריכה מדעית ולשונית של הצעות מחקר  5.15.2
 וליווי בתהליך הגשתן לגופים המממנים.

 

 :קדם מדעי הטבע  5.16

 באחריותו: 

 :בתחום מדעי הטבע והרפואה ניהול וקידום שיתופי פעולה מחקריים 5.16.1

 ;קידום שת"פ בין חוקרים בתוך האוניברסיטה 

  קידום שת"פ בין חוקרים מהאוניברסיטה לבין חוקרים מאוניברסיטאות
 ו/או מכוני מחקר אחרים;

 ת"פ בין חוקרים לבין חברות וקרנות מימון;קידום ש 

 ;קידום שת"פ עם בתי חולים וחממות בתחום 

    .והרפואה תכנון וארגון ימי עיון וכנסים באוניברסיטה, בתחום מדעי הטבע 5.16.2

מעקב ובקרה אחר פעילות מרכזי המחקר באוניברסיטה לרבות טיפול בבקשות  5.16.3
 להקמת מרכזי מחקר חדשים.

 

 :קדם הנדסה  5.17

 ותו:באחרי 

 בתחומי ההנדסה והרובוטיקה; ניהול וקידום שיתופי פעולה מחקריים 5.17.1

 קידום שת"פ בין חוקרים בתוך האוניברסיטה; .א

קידום שת"פ בין חוקרים מהאוניברסיטה לבין חוקרים מאוניברסיטאות ו/או  .ב
 מכוני מחקר אחרים;

 קידום שת"פ בין חוקרים לבין חברות וקרנות מימון; .ג

 אפ;-בתחום וחברות סטארפקידום שת"פ עם חממות  .ד
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 בתחומי ההנדסה והרובוטיקה.תכנון וארגון ימי עיון וכנסים באוניברסיטה,  5.17.2

 
 ל:רכזת חוקרים מחו" 5.18

 
 קשר עם חוקרים מחו"ל

 ;קידום שיתופי פעולה מחקריים עם מוסדות מחקר בחו"ל 5.18.1

 ;בניה ותחזוקה של מאגר החוקרים מחו"ל ששהו במוסד ושבו לארצם 5.18.2

 ;עם חוקרים בחו"ל טיפוח ושימור הקשר 5.18.3

 

 קשר עם חוקרים מחו"ל באוניברסיטה

 ;, משלב הגשת המועמדותדוקטורנטים-עמיתי מחקר ובתרבקליטת ריכוז הטיפול  5.18.4

מול גופים חיצוניים במוסד, הן דוקטורנטים -עמיתי מחקר ובתרסיוע בקליטת  5.18.5
שלהם בתקופה הראשונה לאוניברסיטה ומול המחלקות השונות במוסד וליווי 

 ;קליטתם לאחר

ניהול שוטף של מערך החוקרים מחו"ל באוניברסיטה: ארגון פעילויות חברתיות  5.18.6
ומקצועיות, מעקב ובקרה אחר פעילותם המחקרית, סיוע בממשקי עבודה בתוך 

 ;המוסד וכד'

 חומרים לקראת וועדות מינויים; הכנת 5.18.7

 בנוסף,  

 ;תחזוקת אתר אינטרנט יעודי 5.18.8

 ות המחקר.סיוע לקידום הפעילות המחקרית ברש 5.18.9

 
 

  תקני כוח אדם 6

 תיאור התפקיד  התפקיד

מנהל הרשות 

 למחקר ופיתוח

 .קביעת יעדי רשות המחקר והכוונת הפעילות למימוש היעדים 

  :קידום המחקר באמצעות 

 טיפוח קשרים עם גופים מממנים 
 קידום שיתופי פעולה בין חוקרים ממחלקות שונות 

 קידום שיתופי פעולה בין חוקרים מאקדמיות שונות 

 הקמה ותמיכה במרכזי מחקר 

 ניהול שוטף של רשות המחקר 
סגן מנהל הרשות 

 למחקר ופיתוח
 שוטף של רשות המחקר ניהולסיוע ב 

 ברה והרוח, קידום מחקרים וחוקרים בתחומים הבאים:  מדעי הח
 מדעי הבריאות ותקשורת

 מדענים חוזריםקליטת מדענים עולים וסיוע ב 

 איסוף ועיבוד נתוני פעילות מחקרית 
 רשות המחקרשל  יניהול אדמיניסטרטיב  נהל משרדמ

 רשות המחקר לעדכון אתר האינטרנט ש 

 הוצאה לאור של חוברת המרכזת את הפעילות המחקרית 
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  החוקריםהוצאה לאור של חוברת פרסומים של 

 ותנאמן איכ 

מזכיר סגן הנשיא 
 והדיקן למו"פ

 

 י על ניהול יומן ותיאום פגישות של סגן הנשיא והדיקן אחרא
 למו"פ

 בפעילות סגן הנשיא ניהול פרויקטים שוטפים הקשורים סיוע ב
 והדיקן למו"פ

 דום הפעילות המחקרית ברשות המחקרסיוע לקי 
 איתור קולות קוראים בארץ ובחו"ל בקרה עלוניהול   רמ"ד קשרי מחקר

  והפצתם לאנשי הסגל ניהול תהליך פילוח קולות קוראים
 הרלבנטיים.

 וריכוז הטיפול בהגשת הצעות מחקר סיוע 

 בקרה על תהליך תיאום ופיתוח הדרכות מחקר 
רכז מידען ו

 הזדמנויות מימון
 איתור קולות קוראים בארץ ובחו"ל 

 פילוח קולות קוראים והפצתם לאנשי הסגל הרלבנטיים 
תיאום ופיתוח 
 הדרכות מחקר

 תית בהתאם לצרכי המחקרהכנת תכנית הדרכות שנ 

 חינת התאמתם ותיאום ההדרכות מולםאיתור מרצים, ב 

 ביצוע בקרות וניתוח תוצאותהפקת הדרכות מחקר , 

 ים עם ארגונים ומרצים מחוץ למוסדטיפוח קשר 

 טיפול בקליטת מדענים עולים או חוזרים, מול משרד הקליטה 
 רמ"ד תקצוב

 ובקרה
 ניהול הבקרה של המחקרים הפעילים 

 יהול הקשר בין הגורם המממן לחוקרנ 
 לחוזי מחקר עדכון שכר חוקרים ועוזרי מחקר בהתאם 

ם רכז חוזי
 מחקר ותקציבי

 טיפול בחוזי מחקר הממומנים ע"י גופים חיצוניים 

 בקרה על מחקרים חיצוניים פעילים, לרבות אבני דרך ותקציב 

 לחוזי מחקר עדכון שכר עוזרי מחקר בהתאם 
רכז מלגות 

 י מחקרותקציב
 פתיחת תקציבי מחקר פנימיים 

 הפעלת תקציבי מחקר פנימיים וחיצוניים 

 תן אישורי תקציב למחלקת רכש מדעימ 

 טיפול במלגות לעוזרי מחקר 
רכז מחשוב 

 ובקרה
 אפיון תהליכי עבודה 

 תמיכה ופיתוח כלים ודו"חות בקרה 

 תפעול שוטף של מערכות המידע 

 הפקת דו"חות ונתונים לפי דרישה 

  על מחקרים פנימיים פעילים, לרבות אבני דרך ותקציבבקרה 

 בקרת איכות בהתאם להנחיית המדורים 
רכזת תפוקות 

 מחקריות
 איסוף ועיבוד נתונים 

 שיבוץ ומעבר של חברי הסגל לקבוצות 

 חישוב גמול קריטריונים שנתי 

 ריכוז פניות לוועדות חריגים 

  בתשובות ניתוב בקשות חוקרים לקבלת מענקים פנימיים וטיפול
 לגבי בקשות אלו

עריכה מדעית ולשונית של מאמרים של חברי הסגל הבכיר,   עורך מדעי
 המיועדים לפרסום בכתבי עת שפיטים לפי ות"ת
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  עריכה מדעית ולשונית של הצעות מחקר של חברי הסגל הבכיר
 וליווי בתהליך הגשתן לגופים המממנים

בתחום מדעי הטבע  קרייםניהול וקידום שיתופי פעולה מח  קדם מדעי הטבע
 והרפואה:

 קידום שת"פ בין חוקרים בתוך האוניברסיטה 

  קידום שת"פ בין חוקרים מהאוניברסיטה לבין חוקרים
 מאוניברסיטאות ו/או מכוני מחקר אחרים

 קידום שת"פ בין חוקרים לבין חברות וקרנות מימון 

 קידום שת"פ עם בתי חולים וחממות בתחום 

 ן וכנסים באוניברסיטה, בתחום מדעי הטבעתכנון וארגון ימי עיו 
   והרפואה

 קדם הנדסה
 בתחומי ההנדסה  ניהול וקידום שיתופי פעולה מחקריים

 והרובוטיקה:

 קידום שת"פ בין חוקרים בתוך האוניברסיטה 

  קידום שת"פ בין חוקרים מהאוניברסיטה לבין חוקרים
 מאוניברסיטאות ו/או מכוני מחקר אחרים

  חוקרים לבין חברות וקרנות מימוןקידום שת"פ בין 

 אפ-קידום שת"פ עם חממות בתחום וחברות סטארפ 

  ,בתחומי ההנדסה תכנון וארגון ימי עיון וכנסים באוניברסיטה
 והרובוטיקה

רכזת חוקרים 
 מחו"ל

 קשר עם חוקרים מחו"ל
 קידום שיתופי פעולה מחקריים עם מוסדות מחקר בחו"ל; 

 מחו"ל ששהו במוסד  בניה ותחזוקה של מאגר החוקרים
 ;ושבו לארצם

 טיפוח ושימור הקשר עם חוקרים בחו"ל; 

 קשר עם חוקרים מחו"ל באוניברסיטה

  דוקטורנטים, -עמיתי מחקר ובתרבקליטת ריכוז הטיפול
 משלב הגשת המועמדות;

 במוסד, הן דוקטורנטים -סיוע בקליטת עמיתי מחקר ובתר
ת השונות מול גופים חיצוניים לאוניברסיטה ומול המחלקו

 ;שלהם בתקופה הראשונה לאחר קליטתםבמוסד וליווי 

  ניהול שוטף של מערך החוקרים מחו"ל באוניברסיטה: ארגון
פעילויות חברתיות ומקצועיות, מעקב ובקרה אחר פעילותם 

 המחקרית, סיוע בממשקי עבודה בתוך המוסד וכד';

 ;הכנת חומרים לקראת וועדות מינויים 

 בנוסף,  

  אינטרנט יעודיתחזוקת אתר; 

 .סיוע לקידום הפעילות המחקרית ברשות המחקר 
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 5.10.9 יעל 25.10.18 8
: בקרה על הפעלת רמ"ד תקצוב ובקרההוספה לתפקיד 

 תקציבי קרן פעילות מחקרית

 5.11 יעל 25.10.18 8
]במקום:  רכז חוזים ותקציבי מחקרעדכון שם לתפקיד 

 חוזי מחקר[ ועדכון הגדרת התפקידרכז 

 5.12 יעל 25.10.18 8
]במקום:  רכז מלגות ותקציבי מחקרעדכון שם לתפקיד 

 מפעילת תקציבי מחקר[ ועדכון הגדרת התפקיד

 5.13 יעל 25.10.18 8

]במקום: רפרנט, מחשוב,  רכז מחשוב ובקרהעדכון שם 
תכנון ובקרה[ והעברת הסעיף בהמשך לתפקידים 

 5.13.4צוב ובקרה. בנוסף, הוספת סעיף במדור תק
ביצוע בקרה על הגשת דוחות מדעיים במחקרים 

תמיכה ותפעול שוטף של אתרי  5.13.5פנימיים וסעיף 
 האינטרנט של מרכזי הידע. 

 שינוי נוסח 5.14.5 יעל 25.10.18 8

 5עדכון בהתאם לשינויים בסעיף  6 יעל 25.10.18 8

 8 יעל 25.10.18 8
מסמך עקרונות לנוהל עידוד פעילות יה להוספת הפנ

 מחקרית
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מהדורה 
 מס'

 תאריך
עורך 
 השינוי

 מהות השינוי סעיף

 עודכן תרשים ארגוני בתקנים חדשים 3 יעל 27.9.17 7

 5 יעל 27.9.17 7

של מנהלת משרד, רמ"ד קשרי  שינויים בהגדרת תפקיד
 ורמ"ד קשרי מחקר. רכזת תפוקות מחקריותמחקר,

ת הגדרות תפקיד של תקנים חדשים: רפרנט וכן, הוספ
 מחשוב, תכנון ומידע, קדם מדעי הטבע, קדם הנדסה.

 5עדכון תקנים בהתאם לשינויים בסעיף  6 יעל 27.9.17 7

 ביטול סעיף ללא תוכן: טפסים 8 יעל 27.9.17 7

 הגדרת התפקיד: רמ"ד תקצוב ובקרה 6, 5.8, 3 יעל 23.2.16 6

 תפקיד: מזכיר סגן הנשיא והדיקן למו"פ הוספת 3 יעל 2.7.15 5

 5.4 יעל 2.7.15 5
הוספת הגדרת תחומי אחריות וסמכויות של מזכיר סגן 

 הנשיא והדיקן למו"פ

 הוספת תקן כ"א של מזכיר סגן הנשיא והדיקן למו"פ 6 יעל 2.7.15 5

 הוספת תפקיד: רכזת תפוקות מחקריות + עורך מדעי 3 יעל 26.4.15 4

 4 יעל 26.4.15 4

בכפוף לנוהל קרן  הגדרת קרן קשרי מדע: )הוספה(: 
 .19-005קשרי מדע 

בכפוף לנוהל  הגדרת תוספת מחקר א': )הוספה(: 
 .19-006תוספות מחקר 

הגדרת תוספת מחקר ב': )הוספה(: בכפוף לנוהל תוספות 
 .19-006מחקר 

 הגדרת הסכם קיבוצי )הוספה(

 )הוספה( 5.3.4 4 יעל 26.4.15 4

 )הוספה( 5.6.5 4 יעל 26.4.15 4

 רכזת תפוקות מחקריות )הוספה(  5.10 4 יעל 26.4.15 4

 עורך מדעי ) הוספה( 5.11 4 יעל 26.4.15 4

 4 יעל 26.4.15 4
. תקני כוח אדם: )הוספה( תקן רכזת תפוקות מחקריות 6

וכן הוספת תפקיד לס' מנהל: איסוף  ותקן עורך מדעי
 תועיבוד נתוני פעילות מחקרי

 . הפניות )הוספה(9 4 יעל 26.4.15 4
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מהדורה 
 מס'

 תאריך
עורך 
 השינוי

 מהות השינוי סעיף

 5 יעל 10.4.14 3
סגן נשיא ודיקן  תחומי אחריות וסמכויות:  5.1נוסף סעיף 

 למו"פ. מס' יתר הסעיפים עודכן.

 )הוספה(כולל תקציבי הקרן לקשרי מדע  1.6 יעל 26.12.13 2

 1.9 ליע 26.12.13 2
איסוף ועיבוד נתונים אודות הפעילות המחקרית של 

 )הוספה(חברי הסגל לצורך ניקוד במסגרת הקריטריונים 

 )הוספה(רכז הזדמנויות מימון  3 יעל 26.12.13 2

 4.9 יעל 26.12.13 2
 שהאוניברסיטה ושמית חשבונאית קרן – קרן קשרי מדע

 הזכאי דמיאק סגל חבר עבור בדולרים שנתי סכום בה מייעדת
 )הוספה( .לכך

 4.10 יעל 26.12.13 2
תוספת שכר לחבר סגל בגין מענק מחקר  – תוספת מחקר א'

 )הוספה( שכולל שכר לחוקר.

 4.11 יעל 26.12.13 2
תוספת שכר לחבר סגל בגין מענק מחקר   – תוספת מחקר ב'

 )הוספה( שאינו כולל שכר לחוקר.

 4.12 יעל 26.12.13 2
דים קבועים מראש להשלמת שלבים במהלך מוע –אבני דרך 

 )הוספה( .מחקר פעיל

קליטת מדענים עולים ומדענים אחראית על מתן סיוע ב 5.2.3 יעל 26.12.13 2
 )הוספה(. חוזרים

)איחוד סעיפים ושינוי סדר  5.8 -ו 5.7מספר סעיף קודם:  5.3 יעל 26.12.13 2
 סעיפים(  

 5.3.2 יעל 26.12.13 2
וקרים לקבלת מענקים פנימיים וטיפול ניתוב בקשות ח

 )הוספה( בתשובות לגבי בקשות אלו

 5.7.2מספר סעיף קודם:  5.3.3 יעל 26.12.13 2

 )שינוי סדר סעיפים(   5.3מספר סעיף קודם:  5.4 יעל 26.12.13 2

)הוספה( איתור מקורות מימון למחקר בארץ ובחו"ל  בקרה על 5.4.1 יעל 26.12.13 2
 )הוספה(התמיכה שלהם ובחינת תנאי

)שינוי מונח( מידע רלוונטי פרסום  )הוספה( בקרה על תהליך 5.4.2 יעל 26.12.13 2
 לחוקרים...

 רכז הזדמנויות מימון )הוספה( 5.5 יעל 26.12.13 2

 )שינוי סדר סעיפים(   5.4מספר סעיף קודם:  5.6 יעל 26.12.13 2

 . )הוספה(שהסתיימועילים סגירת מענקי מחקר פ 5.6.6 יעל 26.12.13 2
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מהדור
 ה מס'

 תאריך
עורך 
 השינוי

 מהות השינוי סעיף

 בקרה על הפעלת תקציבי הקרן לקשרי מדע. )הוספה( 5.6.7 יעל 26.12.13 2

 )שינוי סדר סעיפים(   5.5מספר סעיף קודם:  5.7 יעל 26.12.13 2

 יפים(  )שינוי סדר סע 5.6מספר סעיף קודם:  5.8 יעל 26.12.13 2

 הפעלת תקציבי הקרן לקשרי מדע )הוספה(   5.8.6 יעל 26.12.13 2

 6 יעל 26.12.13 2

 :סגן מנהל הרשות למחקר ופיתוח

 .קליטת מדענים עולים ומדענים חוזריםסיוע ב -
 )הוספה(

 

 מנהל משרד

 נאמן איכות )הוספה( -

 

רכז הזדמנויות מימון )הוספה( + )שינוי סדר סעיפים(  + 
 יד רמ"ד קשרי מחקר:תיאור תפק

)הוספה( איתור קולות קוראים בארץ  ניהול בקרה על -
 ובחו"ל

פילוח קולות קוראים והפצתם  )הוספה( ניהול תהליך -
 םלאנשי הסגל הרלוונטיי


