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2019/02/31  

 לכבוד: דיקאנים, ראשי מינהל

 שלום רב,

 הנדון: מודל הטכנאים

 רקע

את עלויות תשומות  מחקרהאוניברסיטאות תקציב  דרך, אינו מממן ההשכלה הגבוהה בישראלמודל התקצוב של 

במקביל ות"ת וזאת על בסיס מודל תפוקות.  מחקרהגשת הצעות התשתית הבסיסית לרק את , אלא את המחקר עצמו

על בסיס הצעות המחקר שמגישים  שאמורות לממן את המחקר בפועל תחרותיות וגופים אחרים ממנים קרנות מחקר

 החוקרים.

בעוד שהתקציב הרגיל של ות"ת  -רכיבי התקצוב של ות"ת תמהיל שינויים בגם השנים האחרונות חלו  10 -ב

, התקציבים שמעבירה ות"ת לקרנות , לאחר עשור קודם שאופיין בקיצוציםבעשור האחרון 50% -גדל בכלאוניברסיטאות 

 שילשו את עצמם באותה התקופה.כמעט ובעשור הנוכחי  קצב גבוה הרבה יותרהמחקר, גדלו ב

קצאת כסף רך לפקולטות למימון כח אדם לחוקרים המקיימים מיועד לההמופעל באוניברסיטת תל אביב ים מודל הטכנא

קר נסיונאי לחוקר שאינו נסיונאי בין חובדרך כלל בחשבון תפוקות שמבדלות המודל לוקח . משכך מעבדה ניסיונאית

 שעוברות שיפוט אקדמי. וככל הניתן כאלההנובעות מקיומה של מעבדה ו

גמישות נדרשת לחוקר בהעסקת מומחים רלוונטיים, תוך  התמיכה באמצעות כסף רך נועדה לאפשר מצד אחד

 התייחסות לעובדה שיכולות להיות עליות ומורדות בקצב ובהיקף המימון החיצוני מאידך.

 את רלוונטיותלנכון לבחון  כעשור ולאור השינויים וההתפתחויות שחלו במהלך תקופה זו, נמצאקיים ופועל המודל 

 ואילך. מתש"פ, לצד שינויים נדרשים אשר יופעלו העקרונות שעמדו בבסיסו

האפשרויות  , והצגתישיבות מקצועיות עם המנכ"ל וסגן הנשיא למחקר שכללתהליך חשיבה  נעשהבשנה האחרונה 

 , תוך התייחסות להערותיהם.פקולטות עתירות במעבדות ניסיוניות והפתרונות למנהלת רשות המחקר ולדיקאני

 ל המקורי תוך ביצוע התאמות, כאשר שני השינויים המרכזיים הם:שמרנו על עקרונות המוד

 לטובת הגברת יכולת התכנון של החוקרים והפקולטות. -המודל לפקולטות חידוד הקריטריונים ושקיפות  .1

בהן באופן טבעי נדרש החוקר  –ם הגדלה מדורגת של סכום התמיכה בחוקרים בשנים הראשונות לקליטת .2

 .להתחיל ולהגיש בקשות למענקי מחקר
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 :משנת תש"פהחל  לטוייקלחוקרים חדשים שאופן יישום העקרונות 

בין החוקרים /  חלק אותושת ויוקצה לפקולטהים, בגין ביצועי החוקריעשה ע"פ מדדים ברורים התקצוב : שקיפות .1

וש במודל יחסי נועד לאפשר התייחסות לשונות הקיימת בין תחומים שונים שימ בתיה"ס ע"פ קריטריונים רלוונטיים.

מחד ודירוג יחסי בתוך התחום מאידך. יחסיות זאת יוצרת גם קצב עדכון איטי ומדוד תוך שמירה על יכולת תכנון 

 סבירה לחוקר.

 

שנות פעילות משנת  4למשך חדש  ניסיונאיחוקר בגין באופן אוטומטי יוקצה כסף רך : חברי סגל ניסיונאים חדשים .2

 : הקליטה, ללא קשר לביצועיו

 

 אש"ח 120 שנה ראשונה לקליטה

 אש"ח 110 שנה שנייה

 אש"ח 105 שנה שלישית

 אש"ח 95 ואילךשנה רביעית 

 

 הגובה הכספי של התמיכה ייבחן אחת למספר שנים.

 

של ניסיונאי חדש ובכל שנה עבור  החמישיתבמהלך השנה הרביעית ולקראת השנה : הקריטריונים הנבדקים במודל .3

שתשוקללנה לחלק היחסי של  ,הקודמות האקדמיות השנים 3תפוקות של  תיבחנה, שנים ומעלה( 5חוקר ותיק )

                                                      . *החוקר במסגרת הפקולטה/בית הספר מסך החוקרים הנסיונאים

 בחשבון במודל הן:התפוקות הנלקחות 

 (50%)משקל במודל  $ של מענקי מחקר חיצוניים -סכום שנתי יחסי ב 

 ( 25%כמות הצעות מחקר שהוגשו לקרנות חיצוניות) 

  (25%) בהנחיית החוקרכמות דוקטורנטים ומסטרנטים 

 

טתי / בית שליש מממוצע התפוקות הפקול -: חוקרים אשר דירוגם במודל מעל הרף התחתון שהינו זכאות לכסף רך .4

 ספרי.

   תתבצע גריעה של הכסף הרך מהפקולטה /  -חוקרים אשר דירוגם במודל יהיה נמוך מהרף התחתון לזכאות

הוא יתבקש לניידו. במידה ולא יתבצע ניוד  -)טרום החלת המודל( בית הספר. במידה ומוקצה לחוקר טכנאי תקני 

 מהפקולטה. תקציב שווה ערךייגרע  -

  לשפר את לנסות יקבלו ככל הניתן התראה מוקדמת על מנת  -חוקרים אשר דירוגם במודל יתקרב לרף הזכאות

 ביצועיהם.

 .מידי תקופה, יוצגו גובה התפוקות הממוצעות פר פקולטה / בית ספר 

 

 
 

 תמיכה אוניברסיטאית שאינם מקבלים* לא כולל חוקרים חדשים ופנסיונרים 
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 בחינה מחודשת של כלל החוקרים הניסיונאים בכל שנה. ומאפשרכפי שניתן לראות, המודל הינו דינמי 

 

סגן המורכבת מ ת חריגים,אפשר העלאת המקרה לוועדתת - **ולצורך הקצאות לפנסיונרים במקרים שנויים במחלוקת

 תקבל החלטות פה אחד.ש ,הנשיא למחקר, המנכ"ל והדיקאן

 

 המידע לגורמים הרלוונטיים ביחידתכם.אבקשכם להעביר את 

המפרט את זכאותו לטכנאי כחלק מסל הקליטה, יש לציין כי התמיכה ניתנת באופן בלתי  ,חדשנסיונאי מכתב לחוקר ב

של מענקי  $ -סכום שנתי יחסי ב -ונבחנת בהתאם לתפוקות המחקר  מותניתשנים מהקליטה ולאחר מכן  4 -מותנה ל

 .כמות דוקטורנטים ומסטרנטים מונחיםוצעות מחקר שהוגשו לקרנות חיצוניות מות ה, כחיצונייםמחקר 

 

יש לציין כי במקרים נקודתיים, בהם חוקר הוכר כנסיונאי והתקבל בגינו תקצוב עבור טכנאי במסגרת פקולטה / בית 

 אד הוק.הספר, בו אין ניסיונאים אחרים אליהם ניתן לבצע השוואת תפוקות רלוונטיות, יינתנו פתרונות 

 

 המודל יתעדכן מעת לעת בהתאם לשינויים שיש ברמת ההוצאה הלאומית )ות"ת( על קרנות המחקר.

 

 בברכה,         

 אורי פריד שפי         

 מנהלת היחידה לארגון ושיטות         

 

 

 פרופ' יואב הניס, סגן נשיא למו"פ העתק: 

 גדי פרנק, מנכ"ל 

 לאה פאיס, מנהלת רשות המחקר 

 

 ממוצע התפוקות.שני שליש מה של כסף רך, יהיה אבו ניתן יהיה לשקול הקצהזכאות רף  -** לפנסיונרים פעילים 


