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 כללי .1
לעודד חברי סגל בתחילת דרכם  ("האוניברסיטה"ת אריאל שבשומרון )להלן: בכוונת אוניברסיט

 בשנתייםהאקדמית להצטיינות במחקר. לשם כך תאפשר האוניברסיטה תנאים משופרים לאוכלוסייה זו 

)להלן:  לסגל בכיר באוניברסיטהלהסכם הקיבוצי בהתאם , וזאת לעבודתם באוניברסיטה הראשונות

וכפי שיפורט ("הקובע"המועד )להלן:  1/01/1///ביום תחולתו  תחילת שמועד "ההסכם הקיבוצי"(

  להלן.
 

 הגדרות .2
במוסד בתחילת דרכו האקדמית )דרגת מרצה נקלט חבר סגל בכיר חדש, אשר  - חבר סגל בכיר חדש

 פעיל מחקרית.והוא /מרצה בכיר( במסלול הרגיל למשרה מלאה 

 

קליטה במהלך השנה תחשב ]מיום קליטתו של חבר הסגל באוניברסיטה שנתיים  - כשרההתקופת 

חבר הסגל הבכיר  )בהתאם לסמסטר הרלוונטי שבו הצטרף אקדמית לצורך מסמך זהשנה למחצית 

 ([.החדש

 

כשרה של חבר הסגל הבכיר החדש בשנה הבהתאם לשיקול דעתו של הרקטור ניתן להאריך את תקופת ה

 .התקדמות חבר הסגל בפעילותו המחקריתנוספת וזאת בכפוף ל

 

 .אקדמיות שלוש שניםמקסימלית של חבר סגל חדש לא תעלה על ההכשרה  תקופת

 

בהם נמנע מחבר סגל חדש ביצוע מחקר חריגים במקרים למרות האמור לעיל, באישור הרקטור בלבד, 

שנה  הוסיףניתן ל ,לאור התקדמות חבר הסגל בפעילותו המחקרית/או ו עקב חוסר בתשתיות מחקר

 .לתקופת ההכשרהרביעית 

 

 השיטה .3
 

 כשרה הההתנאים בתקופת 

 

 .כהגדרתה בנספח א' להסכם הקיבוצי חבר סגל בכיר חדש ייקלט במסגרת קבוצה ב' להסכם הקיבוצי ./

ש"ש בהוראה  0הפחתה של עד  העוסק במחקר סגל בכיר חדשלאפשר לחבר  קטוררניתן יהיה באישור ה .0

 (.ש"ש 8)ולא פחות מ  כשרהההת במהלך תקופ

, כהגדרתה בנספח א' להסכם הישגי המרצה יאפשרו דירוגו בקבוצה א'כשרה ההתקופת במהלך שמידה ב .1

ובהתאם למנגנון שנקבע בהסכם הקיבוצי למעבר בין  םהרלוונטיימועדים ב ,יועבר לקבוצה זו, הקיבוצי

 .הלשנייקבוצת דירוג אחת 

, הסכם הקיבוציל 9הוראת סעיף של חבר הסגל החדש בהתאם להעסקתו  יקבעו תנאיכשרה ההלאחר תקופת  .4

  .ולאור הישגיו המחקריים ,בתנאיו שעומד ככל

 הוראת עליו תחול, לעיל כאמור הקיבוצי להסכם 9 בסעיף הקבועים בתנאים החדש הסגל חבר עמד לא אם .5

 .  ןהעניי ולפי בהתאמה המחויבים בשינויים הקיבוצי להסכם 8 סעיף
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, אלא תרוכז בחשבון של חבר הסגל החדש קרן קשרי מדע לא תיצבר בחשבון האישיבתקופת ההכשרה  .6

, פרטני, בהתאם לצרכי המחקר של החוקרים כפוף למתן אישורהרקטור, ותוקצה באשר ינוהל על ידי כללי, 

 .הרקטור ועל פי שיקול דעתו הבלעדי כפי שיקבע


