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 מטרה  .1

 תהליך עבודה להקמת מרכז מחקר ולניהולו.הגדרת 

 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

 עמית מחקר או חבר סגל באוניברסיטה.בנוהל זה,  –חוקר  .3.2

הודעת גוף מממן בדבר רצונו לממן מחקר בנושאים מסוימים. הקול הקורא מאופיין  – קול קורא .3.3
 בפירוט נושאי מחקר ספציפיים, תיאור אופן ההגשה, מגבלות שונות וכן תאריך ההגשה האחרון. 

)לרבות  מחקר המוקמת ו/או מתוקצבת ע"י האוניברסיטהלקידום קרן  – קרן מחקר פנימית .3.4
המקדמים את מטרותיה מחקרים  מטרתה לממן, ואו מחלקות( אוניברסיטאייםמרכזי מחקר 

 ע"י חוקרי האוניברסיטה.המתבצעים ברובם 

 . האוניברסיטההרשות למחקר ופיתוח של   – רשות המחקר .3.5

דום משותף של מחקר בנושא או בתחום מדעי התארגנות חברי סגל לצורך קי -מרכז מחקר  .3.6
מכון זה ההתייחסות לנוהל במוגדר, באמצעות תשתית )כספית, ארגונית ופיסית( ייעודית. 

 מרכז מחקר. תהיה כאלמחקר 
 

וועדה שתפקידה לאשר הקמת מרכז או מכון מחקר וכן  – הוועדה להקמת מרכזי ומכוני מחקר .3.7
. חברי לאשר מינוי לתפקיד ר' מרכז או מכון מחקר. יו"ר הוועדה הוא סגן הנשיא והדיקן למו"פ

בדרגת פרופ' מן המניין, מנכ"ל  סגלשני חברי סגן הדיקן למו"פ, הוועדה כוללים את הרקטור, 
 "הוועדה".להלן  .מנהל הרשות למחקר ופיתוחו האוני'

 
וועדה שתפקידה לסייע לראש מרכז המחקר בהתוויית המדיניות וכן בבנייה  – וועדה מדעית .3.8

יו"ר הוועדה הוא ראש מרכז המחקר. לפחות  ויישום של תכנית העבודה של מרכז המחקר.
 ממחצית מחברי הוועדה יהיו חברי סגל או עמיתי מחקר באוניברסיטה.

 

 סמכויות ואחריות .4

 והדיקן למו"פסגן הנשיא  4.1
 לוועדה. בדרגת פרופ' מן המניין סגלשני חברי בסמכותו למנות 

 
 הוועדה להקמת ומרכזי ומכוני מחקר 4.2

, לאשר הארכת מינוי של ראש מרכז מרכזי מחקרה ו/או סגירה של בסמכות הוועדה לאשר הקמ
  לאשר מימון פנימי של האוניברסיטה, בכפוף לאישור פורום נמ"ר.ו מחקר

 
 הרשות למחקר ופיתוחמנהל  4.2

ליישום החלטות הוועדה בכל הנוגע אחראי להקמה ולניהול הבקרה של מרכזי ומכוני מחקר ו
 לסגירת מרכזי מחקר.

 
 סגנית מנהל הרשות למחקר ופיתוח  4.3

הבקשות הקשורות למרכזי מחקר לאישור הוועדה, לידוע ראשי המרכזים אחראית לרכז את 
פעילות מרכזי המחקר ולעדכון הממונים עליה אודות בדבר החלטות בעניינם, לבקרה אחר 

 פעילות המחקרים.
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 מרכז  אשר  4.4
המחקר, לניהול התקשרות עם גורמים בתוך  המרכז אחראי לפעילות השוטפת של

וצה לה, להגשת תכנית עבודה שנתית, להקמת וועדה מדעית ולהגשת חהאוניברסיטה ומ
 כמו כן, ראש המרכז אחראי לגיוס המשאבים עבור פעילות המרכז. דו"חות פעילות.

 
 הוועדה המדעית 4.5

באחריותה לסייע לראש מרכז המחקר בהתוויית המדיניות, בבנייה וביישום של תכנית העבודה 
 במרכז המחקר.

 
 שיטה .5

 מרכז מחקר יכול שיקום, בין היתר, במקרים הבאים:  .5.1
 עוסקים בו; באוניברסיטהגוף מממן קורא להקמת מרכז מחקר בתחום שחוקרים  .5.1.1
הקמת מרכז מחקר לצורך קידום מחקר אינטרדיסציפלינרי בתחום  האוניברסיטה יוזמת .5.1.2

 מסוים;
 מרכז מחקר לקידום המחקר בתחום מסוים; באוניברסיטהתורם מבקש להקים  .5.1.3
משותף בתחום מדעי מוגדר בין  קבוצת חברי סגל מבקשת להתארגן לצורך קידום מחקר .5.1.4

 .האוניברסיטהכתלי 
 

 הצעה להקמת מרכז מחקר .5.2

 .נהל רשות המחקרלמעל יוזם הבקשה להגישה  .5.2.1
 את המידע הבא:  על הבקשה לכלול  .5.2.2

 התחום המדעי בו יעסוק מרכז המחקר; •

 שמות חברי הסגל שעתידים להיות חברי מרכז המחקר, ויכולת תרומתם לפעילות  •
 מרכז זה;

 תמציתי של היעדים והמטרות של מרכז המחקר;תיאור  •

 התשתיות הנדרשות לצורך הקמת והפעלת מרכז המחקר; •

 הפוטנציאל האקדמי ו/או המסחרי שעשוי להיות למחקרים שיבוצעו במרכז המחקר; •

 פירוט לגבי מקורות תקציביים, גיוס משאבים הוצאות והשלכות תקציביות צפויות.  •
 נים של יוזמי הבקשה.הבקשה תלווה באישור של הדיק/ .5.2.3

 
 הוועדה להקמת מרכזי ומכוני מחקר .5.3

 סגן הנשיא והדיקן למו"פ ימנה שני חברי סגל בדרגת פרופ' מן המניין לוועדה. .5.3.1
מינוי שני חברי הסגל בדרגת פרופ' מן המניין יהיה תקף לשנתיים. עם המינוי יהיה ניתן  .5.3.2

 שנים ברציפות. 10-לחדשו לשנתיים נוספות בכל פעם ועד ל
 .או בהתאם לצורך הוועדה תתכנס אחת לרבעון .5.3.3
ר, בקרה על מרכזי מחקר קהוועדה תדון בין היתר בנושאים הבאים: הקמת מרכזי מח .5.3.4

פעילים, סגירת מרכזי מחקר אשר אינם פעילים, תקצוב מרכזי מחקר במידת הצורך 
  מרכז מחקר. אשוהארכת מינוי לר

 
 תהליך אישור הבקשה .5.4

הועדה להקמת מרכזי מחקר את הבקשות להקמת המרכזים רשות המחקר תציג בפני  .5.4.1
 באופן מרוכז.

 יוזמנו להשתתף בוועדה על פי הצורך ובהוראת יו"ר הוועדה. םדיקני הפקולטה הרלוונטיי .5.4.2
  הוועדה תידון בבקשה. .5.4.3
במקרים חריגים, תוכל הוועדה להמליץ על תקצוב ראשוני למרכז. ההמלצה תוצג לפורום  .5.4.4

 טרם מתן אישור סופי. נמ"ר
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 טבלת מהדורות ושינויים

 
 

 

 

מהדורה 
 מס'

 תאריך
עורך 

 השינוי
 מהות השינוי

 יעל 15.6.20 3
 למו"פהוספה: סגן הדיקן  – 3.7סעיף 

 סגל בדרגת פרופ' מן המניין סנאטשינוי: שני חברי 
 גריעה: דיקני הפקולטה

הוספה: בסמכות סגן הנשיא והדיקן למו"פ למנות  – 4.1סעיף  יעל 15.6.20 3
 שני חברי סגל בדרגת פרופ' מן המניין לוועדה.

חברי סגל סגן הנשיא והדיקן למו"פ ימנה שני  הוספה:  – 5.3.1סעיף  יעל 15.6.20 3
 בדרגת פרופ' מן המניין לוועדה.

 יעל 15.6.20 3
מינוי שני חברי הסגל בדרגת פרופ' מן המניין הוספה:  – 5.3.2סעיף 

יהיה תקף לשנתיים. עם המינוי יהיה ניתן לחדשו לשנתיים נוספות 
 שנים ברציפות. 10-בכל פעם ועד ל

 לחצי שנה לרבעוןשינוי: אחת   - .35.3סעיף  יעל 15.6.20 3

הוספה: דיקני הפקולטה הרלוונטיים יוזמנו  – 5.4.2סעיף  יעל 15.6.20 3
 להשתתף בוועדה על פי הצורך ובהוראת יו"ר הוועדה.

 יעל 20.6.18 2
יו"ר הוועדה הוא ראש  הגדרת וועדה מדעית ]הוספה[: 3.8סעיף 

מרכז המחקר. לפחות ממחצית מחברי הוועדה יהיו חברי סגל או 
 עמיתי מחקר באוניברסיטה

2 
20.6.18 

 נוסח מחדש בהרחבה. :סמכויות ואחריות – 4סעיף  יעל

3 
20.6.18 

 שיטה: ארגון מחדש וחלוקה של התהליך לשלבים – 5סעיף  יעל

1 
17.10.17 

 .19-002לכן בנוהל כללי  התהליך הופיע קודם יעל

1 
17.10.17 

 הוועדה להקמת מרכזי ומכוני מחקר(: 3.7נוספה הגדרה )סעיף  יעל

1 
17.10.17 

הבקשה תלווה באישור של הדיק/נים של יוזמי : 5.3.7נוסף סעיף  יעל
 הבקשה.

1 
17.10.17 

הוועדה להקמת מרכזי  : ההצעה תוגש לאישור 5.4שינוי סעיף  יעל
 ומכוני מחקר

1 
17.10.17 

 בסבר בחירת ר' מרכז מחקר וחידוש מינוי. 5.6הוספת סעיף  יעל

1 
17.10.17 

( יחולו על כל מרכזי 5.8.1-5.8.3)לשעבר  5.8-5.10סעיפים  יעל
 ומכוני המחקר )ולא רק על אלו המתוקצבים(

 ""ולדקני הפקולטות הרלוונטיות הוספה:  5.10סעיף  יעל 17.10.17 1


