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 שלום רב, אמריטיהסגל ול יוחבר ותלחבר

 

 מחקרהה, ותגמולים כספיים לעידוד להלן מספר דגשים בעניין פרסומים, קרנות מחקר, הקלות בהורא

בפקולטה לשנת תשפ"ב. אנא עיינו במסמך בדקדקנות שכן יש בו פרטים רבים הרלוונטיים לכל אחת 

 ואחד מאיתנו.

 

 שיפוט עמיתים לפני הגשת קרנות א. 

 

הגשות קרנות תחרותיות תוך פנימי לקריאת שיפוט גם השנה מנגנון  הפעילמ ועדת המחקר הפקולטתית

להגיש הצעות יותר  רת המנגנון לסייע לחוקרים ולחוקרותבכך. מט ת/קבלת משוב לכל מי שמעוניין

בפקולטה ובאוניברסיטה  ות/קוראים 2בידי קראו יההגשות ין. /טובות ולשפר את סיכויי הזכייה שלהם

  לפי תחומי העניין הרלוונטיים.

 הצעות(, לאורך השנה ניתן להגיש הצעות 13עבר )הוגשו לשיפוט פנימי  ISF-אף כי מועד ההגשות ל

ואחרות בהתאם GIF , DIP ,,DFG  ERC ,THYSSEN ,GERDA HENKELלקרנות שונות כגון 

לשיפוט פנימי בוועדת המחקר יזכו לתמריץ ן /פקולטה שיגישו הצעותיהם ות/חברילדדליינים המשתנים. 

 במייל ליאת זינגראת ההצעות נא לשלוח ל .שקל לקרן פנימית 3,000בסך 

lzinger1@staff.haifa.ac.il. 

 

  בתמריצי עידוד המחקר לשנת תשפ"ב. 

 

 הסגל ות/לחברימעניק ה. המסלול "הישן" שני מסלולים לתגמולהפקולטה תמשיך להפעיל גם השנה 

 1-2הקלה בהוראה בגובה  סגל בלבד ות/לחברימעניק ההמסלול ה"חדש" ומענק כספי לתקציב המחקר 

לכם/ן שלח יבטופס ייעודי שי 2022בתחילת שנת בבוא זמן הדיווח  תבחר/סגל יבחר ת/יח"ות. כל חבר

 בקשה לתגמול.  ה/מגיש היא/באיזה מסלול הוא

 

 :"המסלול הישן"

 

. לרשימת כתבי העת המוכרים ראו המאגרים איות/גמלאיםו סגל י/ותלמסלול זה זכאים לגשת חבר

Core Science of Web מדובר במיוחד במאגר  לרובנו. ("כתבי עת באישור ות״ת") כאןהנזכרים 

Collection .הסגל לחיבור המאמרים, עד  ת/התגמול יינתן על פי החלק היחסי של תרומת חבר

הסכום הסופי תלוי במספר מאמרים בשנה )לא יהיה תגמול מעבר לשני מאמרים;  2למקסימום של 

-שקל למאמר ל 1500סכום התמיכה הסופי ינוע השנה בין  המאמרים הזכאים לתגמול ובמשאבי הוועדה(.

  .שקל לשני מאמרים 4000

 

 :)הקלה בהוראה( "המסלול החדש"

 

שני מאמרים או יותר , על בסיס פרסום הסגל הבכיר בלבד ות/לחבריהתגמול בהקלה בהוראה יינתן 

אשר כבר יצאו לאור בשנה קלנדרית נתונה )לא יחשבו מאמרים שהתקבלו אך  עת מרשימת ות"תבכתבי 

כייה בקרן מחקר תחרותית תיספר כמאמר לצורך הקלה בהוראה ב"מודל החדש" . זעדיין לא פורסמו(

כללו בחישוב יהמתפרסמים בישראל, יבעברית ובערבית . כתבי עת בשנה האקדמית שלאחר שנת הזכייה

 1שש"ס )= 2ההקלה בהוראה תהיה ביחידות של  .כאן המופיעהמצומצמת הרשימה הם נכללים ב אםרק 

 החוג ובתיאום עם ת/שש"ס. מימוש ההקלה צריך להיעשות באישור ראש 4יח"ה(, וניתן לממש בשנה עד 

ניתן לצבור את ההקלות במידה ולא תתאפשר לקיחתן בשנה נתונה ב"בנק" אשר צרכי החוג ויכולותיו. 

ניתן לצבור לא תינתן הקלה נוספת על פרסום של יותר משלושה מאמרים בשנה, אך יוקם בפקולטה. 

 . העוקבתלשנה  מאמרים

mailto:lzinger1@staff.haifa.ac.il
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
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science-core-collection/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science-core-collection/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science-core-collection/
https://hcc.haifa.ac.il/wp-content/uploads/2017/06/keheb-hd28.4.2019.pdf
https://hcc.haifa.ac.il/wp-content/uploads/2017/06/keheb-hd28.4.2019.pdf
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 פרסום ספריםסיוע בג. 

 

לסכום  בנוסף, זאת מחקר מקוריים להכנה לדפוס של ספרי שקל 3,000בסכומים של עד  תסייעהועדה 

ולאפשרות לבקש תמיכה בהוצאת ספר מהקרן הלאומית אליה יש לפנות בנפרד  שמעניקה רשות המחקר

מדעי, לצד המפעילה מערכת של שיפוט התגמול יינתן עם הצגת חוזה חתום עם הוצאה אקדמית, . למדעים

השנה. לא יינתן סיוע מעבר לספר ספרים  20סה"כ הועדה יכולה לסייע לעד . תוכן עניינים ופרק המבוא

אחד פר חוקר/ת בשנה וכן לא יינתן סיוע לתרגום של ספר שיצא לאור בשפה אחרת, לספרים ערוכים, 

 ולספרי יובל.

 

 ד. מענקי הזנק מחקר

 

מחקרים חדשים אשר יש להם  15-שקל ב 3,000 ועדת המחקר תוכל לתמוך בסכומים קטנים של עד

ר מקיף. נא לציין בעת הפנייה לשם מה דרוש הכסף, אם נעשתה פנייה פוטנציאל להתרחב לידי מחק

 לגורמים אחרים למימון, מהי היתכנות ביצוע המחקר וכו'.

 

 ות/צעירים ות/לחוקרים לשונית תמיכה בעריכהה. 

 

חוקרים/ות בדרגת מרצה/מרצה בכיר בעריכת  10-בשקל  3,000ועדת המחקר תתמוך בסכום של עד     

בדיווח כפי שיעשה ומעלה  שני מאמריםבתנאי שמדובר במאמרים ברשימת ות"ת, מחישוב של מאמרים 

, ובתנאי שניצלו ראשית את כל הסכום העומד לרשותם/ן ברשות המחקר. יש לפנות 2021המסכם של 

 את התמיכה.  בקשבנפרד לאחר הדיווח השנתי על מנת ל

 

 ו. שאר רוח

 

סכום התמיכה עוד לא אחת או יותר.  יתאינטרדיסציפלינר גם השנה הפקולטה תתמוך בקבוצת מחקר

קול קורא ייעודי ייצא בעניין בקרוב. מומלץ להיערך כבר עכשיו לגיבוש קבוצות מחקר חוצות נקבע. 

 חוגים ותחומים שיכללו מספר חוקרים ותלמידי מחקר.

 

 בכל שאלה שתתעורר.  ן/שמח לעמוד לרשותכםכרגיל נ

 

 בברכה,

 

, ד"ר איילת לנגרבסט )יו"ר(, ד"ר נטשה גורדינסקי, -פרופ' יובל בןשל הפקולטה,  קרועדת המחחברי 

 לנדאו, פרופ' עמוס מגד-פרופ' אסף יסעור
 

https://resau.haifa.ac.il/%d7%a1%d7%99%d7%95%d7%a2-%d7%91%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%95%d7%9d-%d7%a1%d7%a4%d7%a8/
https://resau.haifa.ac.il/%d7%a1%d7%99%d7%95%d7%a2-%d7%91%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%95%d7%9d-%d7%a1%d7%a4%d7%a8/
https://www.trdf.co.il/kolkoreinfo.php?id=6104
https://www.trdf.co.il/kolkoreinfo.php?id=6104
https://www.trdf.co.il/kolkoreinfo.php?id=6104

