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תמריציםלעידודהמחקרתשע"ז-תשע"ח 
ועדת המחקר של הפקולטה למדעי הרוח מודיעה על צעדים לעידוד המחקר .הצעדים להלן נוספים על
התמריצים שמעניקה רשות המחקר (רצ"ב לנוחותכן בדף נפרד).
(האמור בדף זה בלשון נקבה מכוון כלפי בני שני המינים).

א .הקלות בהוראה לקראת הגשת הצעות מחקר ל ERC
חברות הסגל מוזמנות להגיש הצעות מחקר למענק אישי במסגרת  .ERCההגשות הן סביב קיץ-סתיו
 .2018הפקולטה תעניק כחמישהמענקיםבגובה1יח"ה לחברות סגל שבכוונתן להגיש הצעה ל ERC
בתשע"ח .ההקלה תינתן אחרי בירור עם דסק אירופה ברשות המחקר על התאמתה של החוקרת לפרופיל
הדרוש להגשה ,ואחרי שיקול דעת של הוועדה.
תמיכה תינתן גם למגישות לקרן  - DIPאך רק למי שתעבור את השלב הראשון ,הפנים-אניברסיטאי.
ניתן להגיש בקשות להקלה כבר כעת לגב' יונת שיבא במזכירות הפקולטה .ההקלות יוענקו בסמסטר א' או
ב' של תשע"ח ,בכפוף לתיאום עם ראש החוג.

ב .מימון ראשוני ( )seed moneyלצרכי הכנת הצעות מחקר
הוועדה תעניק מענקי הזנק בגובה של כמה אלפי ש"ח לצורך הכנת הצעת מחקר בתשע"ח .המענק יינתן
אך ורק לצורך תמיכה בהכנת ההצעה ,למשל :העסקת אסיסטנטית לאיסוף נתונים ,תמיכה בכנס שיש
לקיימו לפני ההגשה כדי לחזק את הפרופיל המחקרי.
את הבקשות יש להגיש בכל תאריך שיידרש (ללא דדליין) לגב' יונת שיבא במזכירות הפקולטה.

ג .עידוד להגשת מענקים  GIF / ISFואחרים
הפקולטה תמשיך במדיניות ההגשה שנהגה בתשע"ז .כל ההצעות יוגשו בשלב ראשוני לפקולטה ,ויועברו
לשיפוט-עידוד אצל עמיתים בפקולטה כדי לשפרן .מועדההגשהלפקולטה:24.9.2017באמצעות גב'
יונת שיבא.
כל מי שתגיש ל  GIF / ISFבאמצעות הפקולטה תזכה בסכום של  2,500ש"ח לתקציב המחקר .עם
הזכייה ישולמו  2,500ש"ח נוספים.
מי שתבחר להגיש ישירות לקרן ללא מעורבות הפקולטה ,והצעתה תזכה למענק מן הקרן ,תתוגמל ב
 5,000ש"ח.
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ד .עידוד פרסומים בכתבי עת שפיטים הנמצאים ברשימות ות"ת
הוועדה תתגמל פרסומים של חברות הסגל בכתבי העת הנ"ל (לבירור כתבי העת שברשימה ראו:
 .)http://lib.haifa.ac.il/reference/reftools/index.php/he/vatat-journals-hebבמהלך קיץ
תשע"ז יתוגמלו החוקרות לפי הנתונים שדווחו בדו"ח הרקטור של .2016
התגמול יינתן למאמר הראשון והשני מאת כל חברת סגל בכתבי העת הנ"ל (כלומר ,לא יהיה תגמול מעבר
למאמר השני).
תגמול למאמר הראשון  3,000 -ש"ח .מעל  1.5מאמר – יתוגמל ב  3,000ש"ח נוספים.
מאמר שפורסם על ידי חברת סגל בשיתוף מחברים אחרים – ייספר כחלק היחסי .למשל ,עבור מאמר
בעל עשרה מחברים ,ייספר חלק של  .0.1החלקים היחסיים יצטברו עד לסכום של  1.5מאמר ,ועבורו
יינתן תגמול כאמור לעיל.
מאמר שפרסמה חברת סגל יחד עם דוקטורנטית שלה ,ייחשב לערך  1בספירה (ולא .)0.5

ה .כללי
הסכומים בדף זה כפופים לאישור סופי לכשיתבהרו כל הנתונים.
התגמול הנ"ל יועבר לתקציב המחקר של חברת הסגל.
לשאלות נוספות ניתן לפנות לגב' יונת שיבא  ,ysheba@staff.haifa.ac.ilאו לסגן הדיקן לענייני מחקר,
פרופ' יונתן בן-דב jbendov@research.haifa.ac.il
בברכה
ועדת המחקר של הפקולטה למדעי הרוח
פרופ' יונתן בן-דב (יו"ר) ,ד"ר עדי ארליך ,ד"ר יובל בן-בסט ,פרופ' גיא בר-עוז ,ד"ר עלי חוסיין ,פרופ'
יעל משלר
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