
1 

 
 

 
 

 
 

 "ו שבט תש"פט
 2020 פברואר 10

 
 יישום תכנית ות"ת להקמה ושדרוג של תשתיות מחקר:

  אדם מקצועי-חוקליטת כסיוע בללהגשת בקשות קול קורא תחרותי 

 ("א)תשפ' במחזור  -באוניברסיטאות המחקר  וולניהול מחקר מוסדיציוד הפעלת ל

 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 נכללה, בין היתר, גם המלצה ל לתשתיות מחקר של ות"ת המלצות צוות המומחיםב

. לצד תכנית זו המליצה הוועדה "תשתופעל בות לאוניברסיטאות המחקר למענקי ציוד מחקר מוסדי

ב עקזאת ו מחקר מוסדיציוד אדם מקצועי להפעלה וניהול של -תכנית לסיוע בקליטת כוחעל פתיחת 

בהקמה, בפיתוח ובהפעלה של תשתיות מחקר מתקדמות, ומתוך האדם המקצועי -כוחחשיבותו של 

תשתיתי, הוא ורך הפעלה וניהול של ציוד מחקר אדם מקצועי ברמה גבוהה לצ-כוחההכרה שגיוס 

ומהווה אתגר משמעותי על רקע עלויות הגיוס  הציוד המחקרישל ו תנאי הכרחי למיצוי יכולותי

 .הגבוהות, התחרות מהמגזר התעשייתי והסכמי השכר הנהוגים במערכת ההשכלה הגבוהה

לאוניברסיטאות המחקר להגיש בקשות להשתתפות ות"ת ים בזאת פונאנו בנושא ה בהמשך להחלט

מוסדי. מחקר ציוד של  וולניהולו להפעלת ברמה גבוההאדם מקצועי -כוחבקליטה ובהעסקה של 

ואת הקריטריונים לשיפוט  להגשת בקשותאת ההנחיות , התכנית תנאימרכז את זה  קול קורא

 .אדם מקצועי(-חו)להלן: מענקי כ "אשתחילת מימונו בתשפ' של התכנית, בלמחזור  הרלוונטיים
 

 מטרת התכנית .2

 וולניהול ולהפעלת ברמה גבוהה אדם מקצועי-כוחובהעסקה של גיוס בסייע להיא מטרת התכנית 

  .מוסדי באוניברסיטאות המחקרציוד מחקר של 
 

 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

וכן  אדם מקצועי חדש במוסד-המענקים במסגרת קול קורא זה מיועדים לסיוע בהעסקת כוח 3.2

 .המקצועי בתפקידים וברמות הרלוונטיות-לסיוע בהגדלת מצבת כוח האדם

 שיפעילאדם מקצועי -כוחובהעסקה של  גיוסבתכנית זו יכולות לזכות אך ורק בקשות לסיוע ב 3.3

ות"ת )מחזור א' או של  במסגרת התכנית למענקי ציוד מוסדי ששודרגשנרכש או , חדש ציוד מוסדי

 מחזור ב'(.
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צפוי קול קורא זה להתאחד עם הקול הקורא המחזור הבא, שתחילת מימונו בתשפ"ב, החל מ 3.4

בקשות שיזכו אדם מקצועי תתאפשר רק בצמוד ל-כוחסיוע בקליטת לציוד מוסדי, והגשת בקשה ל

 אנא היערכו בהתאם! באותו המחזור. מוסדי ציודבמענקי 

אדם מקצועי בעל תואר שלישי -כוחוהעסקה של  גיוס. התמיכה במסגרת המענקים תינתן עבור 3.5

(Ph.D.) .רלוונטי להפעלת הציוד 

 

  - ותקופת המענק גובה המענק, וההעסקהגיוס עלות ה 3.4

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

 ,עלות ההעסקה, לצורך חישוב גובה התמיכה של ות"ת בשנה.₪ אלף  175-אך לא יותר מ

  והחזר הוצאות. 1כוללת את הרכיבים הבאים: שכר יסוד משולב, הוצאות נלוות, תוספות שכר

 שנים.ארבע  לתקופה של עד יינתנומענקי התמיכה  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 אדם מקצועי -כוחהעסקת  הבקשות אין לכלול במסגרת 3.5.2

 בודד/ים.

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

 לפעול ישהאדם המקצועי -כוחהכרוכים בבקשות המוגשות לגיוס ולהעסקת  שכרה בנושאי 3.5.4

ה במענק במסגרת יכי בזכי ,למען הסר ספק יובהר כר.הש על והממונה ת"ות הנחיותבהתאם ל

 האדם המגויס.-כוחהתכנית אין לראות משום אישור לתנאי ההעסקה של 

-כוחבעלויות ההעסקה של כדי למנוע מצבים של "כפל תקצוב", נבהיר, כי את חלק המוסדות  3.5.5

עודיות של ות"ת, באמצעות מענקי ציוד ילא ניתן לממן מהקצבותיה היהאדם המקצועי 

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

 לברר את הסוגיות ולמנוע אי נעימויות בעתיד.
 

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

האדם המקצועי. במהלך השנה לא יועברו מקדמות בגין -כוחהעסקת קבלת דיווח על  לאחר

 הבקשות הזוכות.
 
 
 
 

                                                           
כולל שעות נוספות גלובאליות, כוננויות, גמול השתלמות ועוד וללא תוספות אישיות התלויות בביצועים,  1

 גמולי תפקיד, מענקים חד פעמיים וכיו"ב. 
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 מנגנון הפעלה ושיפוט .4

 התכנית תופעל ע"י ות"ת.  4.1

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

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

 קריטריונים לשיפוט .5

 שנרכשהתשתיתי המחקר ציוד  לפעילות האדם-כוח חיוניות. 

  סיון מקצועי.י, לרבות השכלה, הכשרה ונהנדרשהאדם -כוחרמתו ואיכויותיו של 
 

 לתכנית הגשת בקשות .6

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

 בים הבאים:יהמרכהמציג את  )באנגלית( מסמך קצר 6.1.1

 ;תיאור התפקיד. א

 ;בוקשהאדם המקצועי המ-ב. פרופיל כוח

 .בוקשהאדם המ-כוח באחריותציוד ג. ה

כמו כן, הנכם מתבקשים  .ודרישות ההשכלה והניסיון האדם המקצועי-כוחהסבר לגבי נחיצות  6.1.2

את הציוד   ומדוע לא ניתן להפעיללהפעלת הציוד יעודי אדם מקצועי י-כוח נדרשמדוע לפרט 

 באמצעות המשתמשים לאחר העברת הדרכה מתאימה.

 .סיהאדם המגו-כוחעלות ההעסקה של מפורט של אומדן  6.1.3

 ולגביהאדם המקצועי -כוחגיוס וההעסקה של לגבי מימון חלקו בעלות ההתחייבות המוסד  6.1.4

 הת תהיההתחייבו .הפחות לכל, שמונה שנים מצטברת שללתקופה  המשרה לשמירתו ע

 .ע"י סגן הנשיא וע"י סמנכ"ל הכספים במוסד החתומ

ציוד להפעלת אדם מקצועי -כוחיתייחסו לאדם מקצועי -כוחגיוס והעסקה של  הבקשות למענקי 6.2

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

 אדם-כוחלמענק הבקשה במקרים בהם  .אדם מקצועי או שנה אחת קודם לכן-כוחהבקשה למענק 

עובדה זו בצורה יש לציין  ,ציוד מחקר מוסדימקצועי לא הוגשה בשנת ההגשה של הבקשה למענק 

 בולטת על גבי הבקשה.

האוניברסיטה יש להגיש בצורה מרוכזת את כל הבקשות למענקי ציוד מוסדי המוגשות ע"י  6.3

ו הבקשות המוגשות בהתאם רטובמכתב יפמומלץ, כי  בצירוף מכתב מלווה מסגן הנשיא למחקר.

המוסד, אך "י עיוגש סדר העדיפות שתחשב בועדת השיפוט תסדר העדיפות הפנימי של המוסד. ל

 2מתחייבת לפעול על פיו. אינההיא 

                                                           
את בקשות המוסד המוגשות במסגרת הקול הקורא לציוד מחקר המרכז מכתבו של סגן הנשיא מוצע כי  2

 .אדם מקצועי-המוגשות במסגרת הקול הקורא לכוחהבקשות יכלול בסעיף נפרד גם את מוסדי 
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, ואל Amir@che.org.il -אמיר גת אל  14.5.2020עד ליום יש להעביר  המרוכזותאת הבקשות  .46

כמו כן,  3, מצוות הקצבות למחקר, באגף לתקצוב בות"ת.ChaniR@che.org.il -חני רובלין 

של הבקשות המוגשות על ידה בצירוף המכתב  נפרדים עותקים מודפסים 3 האוניברסיטה תגיש

  המלווה מסגן נשיא האוניברסיטה.

 אל: לשאלות ולמידע נוסף ניתן לפנות 6.5

 02-5094462אמיר גת, בטלפון 

  02-5094468חני רובלין בטלפון 

 דואר האלקטרוני שלעיל.ה ותאמצעות כתובאו ב

 

 

 

אדם מקצועי להפעלת ציוד מחקר מוסדי -בקשות לסיוע בקליטת כוחמתכונת הגשת מצ"ב: 

 ("א)תשפמחזור ב'  -ולניהולו באוניברסיטאות המחקר 

 

                                                           
ה מקוונת של הבקשות, הגשללמשל, עקב הקמת מערכת במקרה של שינוי סדרי הגשת הבקשות שלעיל,  3

 מפורשת והנחיות המפרטות את אופן ההגשה החדש. תשלח אליכם הודעה

mailto:Amir@che.org.il
mailto:ChaniR@che.org.il
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 יישום תכנית ות"ת להקמה ושדרוג של תשתיות מחקר:

אדם מקצועי להפעלת ציוד מחקר מוסדי ולניהולו -קול קורא תחרותי להגשת בקשות לסיוע בקליטת כוח

 מחזור ב' )תשפ"א( -מתכונת הגשה  -באוניברסיטאות המחקר 

 

A. Grant Application Opening Page 

1. University: 

2. Name of equipment: 

3. Year of approval of the equipment grant:  

4. Details of three PI's who are the main users of the new equipment: 

 Name and Title Department Research Fields 

1    

2    

3    

 

 

B. Position description 

 

 

 

 

C. Position Requirements (Profile) 

 

 

 

 

D. Equipment description and Uses (Up to one page) 
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(2)(3)(4)(5)

שכר יסוד

משולב
תוספות**

החזר

הוצאות ***

 סה"כ עלויות 

שכר לחישוב 

השתתפות ות"ת

               -עמיתי מחקר / חוקרים נלווים

               -דירוג מהנדסים

               -חוזה אישי

               -אחר*

*   יש לפרט.

*** כולל טלפון, רכב, ביגוד, הבראה, נסיעות וכיו"ב.

(1)

ממוצע למשרה, אלפי ₪ לשנה

**  כולל שעות נוספות גלובאליות, כוננויות, גמול השתלמות ועוד. לא כולל תוספות אישיות התלויות בביצועים, 

כדוגמת מענק מחקר א, מענק מחקר ב, מענק קריטריונים, גמולי תפקיד, מענקים חד פעמיים וכיו"ב.

E. Explanation of the need for high-level professional Staff 

1. Explain the need for high-level professional Staff and the position's requirements of 

education and experience. 

2. Explain why a dedicated professional personnel is required to operate the equipment 

and why the equipment can't be operated by the users after appropriate training is 

provided. 

 

 

F. Estimated Costs 

Please fill the following table: 

 


