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 ספרים ופרסום בקרנות זכייה, ת"ות ברשימת פרסומים על 2020 לשנת השנתי הדיווח

 (כאחד ותוחוקר יםחוקר, הפקולטה קהילת לכלל מופנה זכר בלשון האמור כל)

 ,רב שלום ולגמלאיות לגמלאים, הסגל וחברות לחברי

 בקרנות כייהז, ת"ות ברשימת פרסומים על 2020 לשנת השנתי הדיווח על פרטים להלן

 .ספרים ופרסום

", הישן" להלן יכונה אשר אחד מסלול. לתגמול מסלולים שני השנה גם מפעילה הפקולטה

 לפי שלהם המחקר לתקציב₪  6,000 עד 3,000 של סכום ולגמלאים הסגל לחברי המעניק

 הקלה בלבד הסגל לחברי המעניק", החדש, "השני והמסלול, לעיל שיפורטו התנאים

 בקשה מגיש הוא מסלול באיזה יבחר סגל חבר כל. כמפורט, ה"יח 2-1 בגובה בהוראה

 .םהפרסומי על המקוון הדיווח בעת וצרכיו הנסיבות לפי, לתגמול

 :הבא בלינק הפרסומים על לדווח יש

#rigin/hccQhttps://haifahdsk.formtitan.com/o 

 .1.2.2021 לתאריך עד זמין יהיה הסקר. לב בתשומת השדות כל את למלא הקפידו אנא

 קובהנ המועד לאחר לדווח יהיה ניתן לא .ל"הנ בסקר שדווחו מאמרים רק יתוגמלו כי יצויין

-ב לאור שיצאו מאמרים על רק לדווח יש. שיתקבלו לדיווחים בהתאם יחולק הכסף שכן

 של עת בכתבי שלא ומאמרים, בקבצים מאמרים, ספרים ביקורות על וחלדו אין. 2020

 .ת"ות

 מאמר. היחסי כחלק ייספר – אחרים מחברים עם בשיתוף סגל חבר ידי על שפורסם מאמר

 על החתום סגל חבר. קרדיט 0.25 ב הסגל חבר את יזכה מחברים מארבעה יותר שבו

https://haifahdsk.formtitan.com/origin/hccQ#/
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 שפרסם מאמר. קרדיט 0.5 -ל עליו יזכה, צוות ראש או מעבדה כראש מחברים-רב פרסום

 רשום מחקר עמית עם או, למאסטר או לדוקטורט ידו על המונחה תלמיד עם יחד סגל חבר

 הסגל חברי. העמית של חלקו על גם בתגמול הסגל חבר את יזכה, חיפה באוניברסיטת

 . ל"הנ השותפים למחברים – חלקו או - זה מאמר על התגמול את להעביר מוזמנים

 "הישן ולהמסל"

 ראו המוכרים העת כתבי לרשימת. גמלאים הןו סגל חברי הן לגשת זכאים זה למסלול

 העת בכתבי סגל חבר כל מאת והשני הראשון למאמר יינתן התגמול. כאן הנזכרים המאגרים

. ח"ש 3,000 - הראשון למאמר תגמול(. השני למאמר מעבר תגמול יהיה לא, כלומר) ל"הנ

 המאמרים במספר תלוי הסופי הסכום)  נוספים ח"ש 3,000 בעד יתוגמל – מאמר 1.5 מעל

 (.הוועדה ובמשאבי לתגמול הזכאים

 כללים(: בהוראה הקלה) "החדש המסלול"

 עת בכתבי מאמרים פרסום בסיס על, ירהבכ הסגל לחברי רק יינתן בהוראה בהקלה התגמול

 הוראה שעות לשש לירידה תביא ההקלה. בשנה אחד למאמר מעבר, ת"ות מרשימת

 מחקר בקרן כייהז .שלמה שנה במשך שעות לשש( הקלות שתי עם) או, אחד בסמסטר

 בשנה" החדש מודל"ב בהוראה הקלה לצורך כמאמר תיספר כלשהי בשנה תחרותית

 .הזכייה שנת שלאחר האקדמית

 מיוחדת ועדה המליצה עליה רשימה על רק מדובר, בישראל המתפרסמים עת כתבי לגבי

  .כאן נמצאת המצומצמת הרשימה. צבי תמר' פרופ בראשות

 בשנה תהיה היא, רגיל באופן(. ה"יח 1)= ס"שש 2 של ביחידות תהיה בהוראה ההקלה

 בהוראה בהקלה יזכו 2020 במהלך לאור שייצאו שמאמרים כך הפרסום שאחרי האקדמית

 מימוש. בהמשך להיפדות ושיוכל הקלה-שעות לצבור ניתן זאת עם יחד'. וכו ב"בתשפ

 נוספת הקלה תינתן לא. החוג צרכי עם תיאוםוב החוג ראש באישור להיעשות צריך ההקלה

 בשנה אחד מאמר פרסום עבור תמורה אין .בשנה מאמרים משלושה יותר של פרסום על

http://lib.haifa.ac.il/reference/reftools/index.php/he/vatat-journals-heb
http://lib.haifa.ac.il/reference/reftools/index.php/he/vatat-journals-heb
http://hcc.haifa.ac.il/index.php/he/re-search/em
http://hcc.haifa.ac.il/index.php/he/re-search/em
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 לתשלום ההקלה את להמיר ניתן לא "(.הישן מסלול"ב תגמול לבקש מומלץ כזה במקרה)

 . שהוא סוג מכל אחר

( הראשון למאמר עברמ) בהקלה שמזכים המאמרים חישוב, מחברים מרובי במאמרים

 רבים מחברים של במקרה. הישן במסלול גם התקפות, לעיל שנמנו ההוראות לפי יתבצע

 עבור חיפה באוניברסיטת סגל חברי משישה ליותר בהוראה הקלות יאושרו לא, חיפה' מאונ

 בשנה הראשון למאמר מעבר) לצבירה יהיה ניתן מאמרים חלקי על הקרדיט. נתון מאמר

  .שפורטו החלוקה כללי פי על, משותפת בכתיבה גם( לצבור מבקשים השממנ המסוימת

 לקבל מנת על השנה במהלך" החדש מסלול"ב מאמרים על כבר שדיווח ממי נבקש, לבסוף

 .בשנית לדווח שלא א"בתשפ כבר בהוראה הקלה

 

 ספרים פרסום על תגמול

 עליהם לדווח יםמוזמנ, לתגמול זכו לא עוד אך 2020-ב הופיעו שספריהם הסגל חברי

 לא. מחקר ספרי של לדפוס בהכנה לסייע כדי₪  3,000 של לתגמול ויזכו המקוון בטופס

 ספרים, שירה ספרי, אוטוביוגרפיות, פרוזה, רומנים, זיכרונות ספריב מיכהת תינתן

 של מערכת המפעילה, אקדמית הוצאה עם חתום חוזה הצגת עם יינתן התגמול'. וכו, ערוכים

 עליו לדווח לא נא, השנה במהלך ספר בפרסום תמיכה ביקשתם כבר אם. םעמיתי שיפוט

 .שנית

 
 
 
 

 תחרותיות בקרנות זכייה

 הקרנות רשימת) ת"ות הגדרת לפי –" תחרותיות" מקרנות מחקר במענקי שזכו סגל חברי

 לקבל מנת על" החדש מסלול"ל הזכייה את לצרף יכולים( כאן העמוד בתחתית מופיעה

 . בהוראה הקלה

https://resau.haifa.ac.il/index.php/he/2018-10-14-07-24-22
https://resau.haifa.ac.il/index.php/he/2018-10-14-07-24-22
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 להליך, ההגשה בטרם, שלהם המחקר הצעות את לשלוח מוזמנים הסגל חברי, שנה כבכל

 את לשפר ורק אך היא ומטרתו, עמיתים ידי על יתבצע ההליך. בפקולטה פנימי שיפוט של

 כדי, האחרון המועד לפני מראש זמן מספיק ההצעה את להגיש יש. ההגשה לפני ההצעה

 שיפוט כן לפני ויעברו תחרותיות לקרנות שיוגשו הצעות .ורציני מועיל שיפוט לאפשר

 .פנימי מחקר לתקציב שקל 3000-ב כותביהן את יזכו בפקולטה פנימי

 

 בשאלות. במהרה יסתיים הקורונה שמשבר בתקוה היפורי מחקר שנת לכם מאחלים אנו

 , הפקולטה במזכירות זינגר ליאת' לגב או למחקר הדיקן לסגן לפנות ניתן פותנוס

lzinger1@staff.haifa.ac.il 

 

   ,בברכה

 

 הפקולטה של המחקר ועדת

 

 


