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  טיוטה

 

  קיבוצי מיוחד הסכם

 

 ______________  ביום  אריאל שנחתם ב

 

 אריאל בשומרון אוניברסיטת בין:

 כתובת: _______________ 

  מצד אחד      (""האוניברסיטה)להלן:  

 

 

 אוניברסיטת אריאל, האקדמי הבכירארגון הסגל  לבין: 

 _______________ כתובת: 

 ("היציג"הארגון )להלן:  

  מצד שני         

 

ידי חתימת אלוף הפיקוד שאשרר  עלהוכרז המרכז האוניברסיטאי כאוניברסיטה  21.52.52 ביוםו : הואיל
 ;ושומרון הודהי גבוהה להשכלה המועצהאת החלטת 

 

 האקדמי הסגלבין השאר כתוצאה ממאמציהם והישגיהם של  נובעת באוניברסיטה ההכרה והואיל:
 לאורך שני עשורים; והמנהלי

 מובילה מחקרית לאוניברסיטה המוסד את לקדםהסגל הבכיר מעוניינים  וארגוןהמוסד  והנהלת והואיל:
 ;ובעולם בישראל

 המקובלים העסקה עקרונותאת  והארגון מעוניינים לאמץ ולהחיל ביחסים שביניהם מוסדוה והואיל:
  זה בהסכם כמפורט, בישראל המחקר אוניברסיטאות בשאר

 ;באוניברסיטה עובדים יציג ןארגו ינוהחתום על הסכם זה ה הבכירהאקדמי  סגלה ןוארגו והואיל:

 אישור ות"ת והממונה על השכר;ב זה לתוקף מותניתהסכם כניסתו של ושני הצדדים מצהירים כי  :והואיל

לחברי הסגל  וחובותוהצדדים להסכם זה מעוניינים לקבוע בסיס משותף של תנאי עבודה, זכויות  והואיל:
 בנושאים שונים, כפי שיפורט להלן, וסדהאקדמי הבכיר במ

 

 :כדלקמן הצדדים בין והותנה הוצהר, הוסכםפיכך, ל

 כללי

 .הימנו נפרד בלתי חלק מהווים ונספחיו זה להסכם המבוא .5

 

הסעיפים הינן לשם הנוחות בלבד ואין ללמוד מהן לעניין פרשנותו של ההסכם, הרחבתו  כותרות .2
 ו/או צמצומו. 

זה מתייחס לגברים ונשים כאחד ולשון נקבה גם לשון זכר במשמע ולהפך, אלא אם  הסכם .3
 משתמעת כוונה אחרת. 
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 אם אלא, ולהפך במשמע יחיד לשון גם רבים ולשון כאחד ורבים ליחיד מתייחס זה הסכם .4
  .אחרת כוונה משתמעת

 

 הבא חיקוק לרבות, לעת מעת שהוא כפי לחיקוק הכוונה חיקוק זה בהסכם נזכר בו מקום בכל .1
 .במקומו

  .לפרשנותו תשמשנה לא, זה הסכם לחתימת עובר הצדדים בין שהוחלפו טיוטות

 

הסכם זה על חברי הסכמים, הסדרים, נהגים, תקנונים או נהלים שחלו או הונהגו לפני חתימת  .6
הסגל הבכיר עליהם חל הסכם זה, בעניינים המנויים ו/או המוסדרים בהסכם זה, כולם או חלקם, 

 מבוטלים, אלא אם נקבע במפורש אחרת בהסכם זה.

  

 

 תחולת ההסכם  

 .להלןזה יחול על חברי הסגל האקדמי הבכיר, כהגדרתם  הסכם .5

 העסקה למסלולי סגל חברי של השתייכותם את לקבוע הסמכות אוניברסיטהוועדת המינויים של הל .2
  .השונים

א לצורך ושהשנים, החל מיום תחילת שנת הלימודים תשע"ד  ארבע למשך הינו זה הסכם של תוקפו .3
א ושה "חתשע"ל שנה פתיחת לפני ליום ועד ("הקובע"המועד )להלן:   5/51/2153- היום הסכם זה 

 .5/51/2151 - ה יום  לצורך הסכם זה

בנספח א'  כמפורטשיפורט להלן, תנאי השכר על פי הסכם זה ישולמו לחברי הסגל באופן מדורג  כפי .4
 (, "המעבר קופת"תהקובע )להלן:  מהמועד שנים ארבע של תקופה פני עללהסכם זה 

חודשים לפני פקיעת תוקפו של הסכם זה, רשאים הצדדים לבקש לשנות את ההסכם, וזאת  ששהעד  .1
 בהודעה בכתב שתשלח בין צד למשנהו. 

 מחודש על תנאי ההסכם.  משא ומתןהצדדים ינהלו הודעה כאמור תישלח ש במידה .6

ת. קרי, , יוארך תוקפו של הסכם זה לשנתיים נוספולעיל 1בסעיף  הודעה כאמור מסריתלא ש במידה .1
 .(5/51/2151 -)יום ה  "פתשעד ליום לפני פתיחת שנה"ל 

 

עמד בתנאים חבר סגל אקדמי בכיר אשר במועד הקובע לא לפרק זה, על   5אף האמור בסעיף על  .8
שנחתם בין המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון המיוחד להלן יחול ההסכם הקיבוצי  המפורטים

יום הבכיר של המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון שנחתם בלבין ארגון עובדי הסגל האקדמי 
28.6.55  

 

כפי שיאושר ו שיחתם בין הצדדיםלהסכם הקיבוצי ח פנס יחול לעיל 8חברי סגל בכיר כאמור בסעיף על  .1
הוראות אלו מחברי סגל  , בין היתר,יחריגנספח זה   .על ידי ות"ת והממונה על השכר במשרד האוצר

 השתלמויות ממושכות.לוחובת הוראה הפחתת לגמול הצטיינות, הזכאות להיתר ממסוימות ובין 

 

בגדר  להיכנסבמועד הקובע יוכל עמד בקריטריונים לתחולת הסכם זה חבר סגל אקדמי בכיר שלא  .51
כהגדרתה בהסכם זה, בכפוף לכך שימלא אחר התנאים המפורטים המעבר במהלך תקופת  ההסכם
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. המועד הקובע ובנספח ב' להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד הימנו )"קריטריונים"( להלן 51סעיף ב
ביום בו תיבחן זכאותו של חבר הסגל הבכיר להיכנס תחת גידרו של הסכם זה בתקופת המעבר הוא 

מידי שנה  5/51מיום יובהר כי המעבר לתחולת ההסכם יהיה רק  בתקופת המעבר.מידי שנה  5/51
אילך ולא רטרואקטיבית אף אם חבר הסגל הבכיר עמד בקריטריונים במועד מוקדם ו בתקופת המעבר

 .באותה שנה יותר
 

 
, זה בהסכם המוסדרים בעניינים האוניברסיטהו/או נהלי  תקנוני לבין זה הסכם בין סתירה של מקרה בכל

 .גובר זה הסכם

 הגדרות .55

 .שבשומרוןאריאל  אוניברסיטת – אוניברסיטה

מבצעת הרשות . רשות המחקר של האוניברסיטה בראשות סגן הנשיא למחקר ופיתוח –רשות המחקר 
ובהתאם  הסגל לצורך מימוש הסכם זה יהפעילות המחקרית של חבר מעקב ודיווח עלבחינה בין היתר ,
  .כפי שיתעדכנו מעת לעת מל"גו ות"תוהחלטות  להנחיות 

 

 מאלה:וא אחד שה מי לעניין הסכם זה - אקדמי בכירחבר סגל 

או בעל של האוניברסיטה  כתב מינויעל פי  עסקומסגל אקדמי בכיר ה חברינו ה הקובע במועד .א
מאמר שפיט  פרסםאשר מהדרגות במסלול הרגיל או במסלול מומחים/נלווים,  באחתקביעות, 

 כהגדרת מונחים אלה בהסכם. 2153 - 2155נים בשלפחות אחד 

 

 .בדרגת פרופסור חבר או פרופסור מן המניין סגל אקדמי בכיר חברינו במועד הקובע ה .ב

 

בכפוף לאמור בנוהל "חברי סגל בכיר חדשים הכל חבר סגל אקדמי בכיר חדש כהגדרתו להלן  .ג
 ובהתאם לשינויים ככל שיהיו. בנוסחו דהיום עידוד חוקרים" –

 

 לעניין זה:

ובמועד  באוניברסיטהאקדמי בכיר  סגל כחבר מינוי כתב שקיבל מי חבר סגל אקדמי בכיר חדש:
כחבר ממועד קבלתו  שנתיים חלפו הקובע או במועדים הקבועים בהתאמה במהלך תקופת המעבר טרם

 .סגל אקדמי בכיר

 

ועדות המינויים כפי שאושרה ע"י  אישור הדרגהבהתאם לדרגה בכתב המינוי :פרופסור חבר4מן המניין
 .באישור ועדת המינויים של האוניברסיטההמל"ג עד ליום הקובע או לאחר מכן העליונות של 

 

המתוקצב במודל  שפיט שפורסם באחד מהמאגרים המאושרים על ידי ות"תמאמר  :שפיט מאמר
, והינו נושא את השם של אוניברסיטת אריאל מעת לעת יתעדכנוכפי ש כללי ות"ת ל פיהמחקר ע

 .בשומרון

 (.1023אחד באוקטובר ובמילים:  242041023 -יום ה תשע"ד )כ"ז בתשרי הקובע:  המועד

 

 "ח.תשע"ל שנה פתיחת יוםיום לפני  ועד הקובע מהיום החל שנים ארבע בת תקופה: המעבר תקופת
(5.51.51) 
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וכפי  על ידי ות"ת המתפרסמות, לאוניברסיטאות בטבלאות השכר הנקובהשכר  - טבלאיה שכרה
הרכיבים: שכר משולב כולל ותק, תוספת את במועד חתימת ההסכם כולל  אשר, שמתעדכנות מעת לעת

 אקדמית, תוספת שחיקה ותוספת ותק על מחצית התוספת האקדמית.

 "ג(המלועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה ) –"ת ות

 

, המורכבת מנציג האוניברסיטה הבכיר הסגל ולארגון לאוניברסיטההמשותפת  ועדה–חריגים  ועדת
. הנציגים בוועדה הבכיר ציג ארגון הסגלנומ )ללא זכות הצבעה( כמשקיף אש המחלקה הרלוונטיתרמ

החלטות הוועדה  .ובעלי קביעות באוניברסיטה מן המניין יהיו בדרגת פרופסור אש המחלקהלמעט ר
 הפניה טרם שהיה כפי המצב יישאר, ביניהם להסכמה יגיעו לא הועדה שחברי ככליתקבלו פה אחד. 

 , בין אם יגיעו להסכמה ובין אם לאו,החלטות הועדה .רשות המחקר לקביעתבהתאם  קרי, .לוועדה
 יהיו סופיות ולא יהיו ניתנות לערעור.

  
 הוראה עומס .52

 בכל בשבועהוראה  שעות 8 תהאאקדמי בכיר  סגל חבר שללמשרה מלאה  ההוראה חובת .52.5
מילוי מכסת  .על פי הנחיות ות"ת, בשנת לימודים אקדמית במהלך שני סמסטרים סמסטר

 . ההוראה יחושב על בסיס שנתי

להסכם זה המהווה חלק  בנספח א'למרות האמור לעיל, בתקופת המעבר יחול האמור  .52.2
  בלתי נפרד הימנו.

ובהתאם לצרכי הלימוד.  הוא באחריות האוניברסיטהחבר הסגל האקדמי הבכיר שיבוץ  .52.3
 ימים ושעות.לא יוכל להתנות על שיבוצו מבחינת האקדמי הבכיר חבר הסגל 

 
 נלוות וזכויות שכר .53

הבכיר טבלת השכר של הסגל האקדמי יהיה זכאי לשכר לפי  אקדמי בכיר סגל חבר .53.5
המתפרסמת על ידי ות"ת, באישור הממונה על השכר, וכפי שתתעדכן מעת לעת, באוניברסיטאות 

 ככל שיהיו עדכונים, והכל בתקופת ההסכם בלבד. 

 בהתאם תשולםבחישוב שנתי  אהבעומס הורהמוגדרת  השעות למכסת מעבר הוראה .53.2
בדבר עבודה מעבר למשרה ות"ת ובכפוף להנחיות  החוץ מן מורה של הוראה ליחידת תעריףל

 .מלאה, כפי שיתעדכנו מעת לעת

 
  ופיצויים פנסיה קרן .54

להפרשות  באוניברסיטהיהיה זכאי ממועד תחילת עבודתו בכיר סגל אקדמי  חבר כל .54.5
הפיקוח על שירותים  או לביטוח מנהלים, על פי בחירתו בהתאם לחוק לקופת גמל לקצבה לזכותו 

 . ובכפוף לתקנוני קופות הגמל השונות 2111-פיננסיים )קופות גמל(, תשס"ה 

בגין תגמולים במידה  1% –בגין פיצויי פיטורים ו  8.33%המעביד תהיינה בשיעור  הפרשות .54.2
 .מנהלים בביטוח ומדובר במידה תגמולים בגין 6% –ומדובר בקרן פנסיה, ו 

 –לתגמולים במקרה של קרן פנסיה, ו  6.1% והבכיר ינוכהאקדמי  הסגלשל חבר  משכרו .54.3
 במקרה של ביטוח מנהלים.  6%

חבר הסגל  את האוניברסיטה תבטח, מנהלים בביטוח חבר הסגל האקדמי הבכיר בחר .54.4
חבר משכרו של  11%לכיסוי משכרו ועד  2.1%בשיעור של אבדן כושר עבודה  בפני האקדמי הבכיר

 ., לפי הנמוך מביניהםהסגל

לתגמולים ולאובדן כושר עבודה לא יעלו על האוניברסיטה הפרשות למרות האמור לעיל,  .54.1
 .האקדמי הבכיר משכרו של חבר הסגל 1.1%

 ותיקה פנסיה בקרן מבוטח להיות הזכאיהאקדמי הבכיר סגל  חבראף האמור לעיל,  על .54.6
 שיעורי לגביו יחולו ,לעיל מהמפורטים גבוהים הינם לגביה וההפרשות הניכויים שיעוריאשר 

 .בתקנוני הקרן שנקבעו והניכויים ההפרשות
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 הסדר עליו חל זו ובמסגרת, הקובע במועד באוניברסיטה המועסקאקדמי בכיר  סגל חבר .54.1
 על פי בחירתו. ,הקיים בהסדריהא זכאי להמשיך , פנסיונית לתכנית וניכויים הפרשות של

, לפי כל אחד מהמסלולים המפורטים לעיל ו/או זה סעיף לפי האוניברסיטה תשלומי .54.8
 .5163 –"ג התשכלחוק פיצויי פיטורים,  54 סעיף לפי פיטוריםשילוב שלהם, יבואו במקום פיצויי 

להחזר כספים מתוך  הבזאת מראש על כל זכות שיכולה להיות ל תמוותר אוניברסיטהה .54.1
סיים את עבודתו בנסיבות  חבר הסגל האקדמי הבכירלביטוח הפנסיוני, אלא אם כן  התשלומי

לחוק פיצויי פיטורים,  51או  56בהן ניתן לשלול מהעובד פיצויי פיטורים בהתאם לסעיפים 
משך כספים מקרן הפנסיה או מקופת הביטוח  חבר הסגל האקדמי הבכיר, או ש5163 –"ג התשכ

 או יותר(. 61מוות, נכות או פרישה בגיל  –מזכה"  אירוע" זהיין מזכה )לענ אירועשלא בשל 
 

  קריטריונים מענק  .51

 המהווה זה להסכם 'ב בנספח להלן כמפורט סגלה חברילשנתי  קריטריונים מענק יונהג .51.5
 .הימנו נפרד בלתי חלק

 

מידי  בהתאם לקריטריונים המפורטים בנספח ב' להסכם קריטריונים למענק זכאי יהא הסגל חבר
 :כדלקמן, מצטברים תנאים לקיום בכפוףשנה 

 
 בכיר במסלול הרגיל.אקדמי חבר סגל כ עבודה במשרה מלאה .א

 

  – של ניקוד .ב

  .בשנה הנמדדת נקודות ומעלה 24 .5
 או

 55סעיף בלבד כהגדרתם ב שפיטים מאמרים בגיןומעלה בשנה הנמדדת נקודות  58 .2
 .הסכם זהל

 
בהתאם לנהוג  ההוראה במשוביהאקדמי הבכיר  הסגל  חבר של ציוניו– הוראה משובי .ג

 השנים האקדמיות שקדמו למועד מתן הגמול. ומעלה בממוצע במשך שלוש 3 הינם באוניברסיטה

 2.1 בין בממוצע במשובי ההוראה, כאמור, הינםהאקדמי הבכיר חבר הסגל  שלהציונים ש במידה
הבכיר בדבר גובה האקדמי /או במקרה של מחלוקת בין הנהלת האוניברסיטה וחבר הסגל ו 3-ל

  .חריגים לוועדת בנושא הדיון יעבור, לו שניתןהניקוד 
 

 .הלוועדאת המלצתו הרלוונטית  פקולטהה דיקאןיעביר  ת החריגיםבוועדקבלת ההחלטה  טרם
 

 
לקבוע בהתאם  עבור פעילותו המחקריתהאקדמי הבכיר  הסגל לחבר הקריטריונים השנתי יוענק מענק

  .להסכם זה לנספח ב' במבוא
 

 יולי, אפריל, ינוארבמשכורות חודשים  האקדמי הבכיר של חבר הסגלשכרו ישולם במסגרת  המענק
 חלק בלתי נפרד הימנו. הלהסכם זה המהוו ב' בנספח למפורט ובכפוףואוקטובר 

 

 מענקאת לקבל ניתן יהיה  הקריטריונים לקבלת בתנאים יעמודהאקדמי הבכיר  הסגל וחבר במידה
 השבתון בגין השנה לגביה נמדדו הקריטריונים. בשנת גם הקריטריונים

 עודכנו מעת לעת.פורסמו ויכפי שי ,לאוניברסיטאותיהיה בהתאם לתעריפי ות"ת  המענקסכום 

 



 

38013/0/5329449v1 

6 

יצוי פיטורין והפרשה לקרן לא יהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין פ המענק .א
 השתלמות או לחישוב ערך שעה. 

חלק העובד , ובשנת קבלתו יופרשו בגינו כספים )ייחשב לצורך הפרשות לפנסיה צוברת המענק .ב
  לקרן הפנסיה. (לתגמולים ולפיצויים  וחלק המעביד

 
 "מלא"זמן  הקדשת מענק .56

או /ומייעוץ  לשכרוואין לו הכנסה נוספת  באוניברסיטה מלאה במשרה מועסקה אקדמי בכיר סגל חבר
, זה להסכםג'  בנספח המפורטות תולאוניברסיטא"ת ות בהנחיות שנקבע כפי סכום על העולההוראה 

 .בכפוף למפורט בנספח א' להסכם "מלא"זמן  למענק זכאי יהיה

ור ול פט)למעט במסל בשבתוןהאקדמי הבכיר ה בה שוהה חבר הסגל זכות למענק זמן מלא בתקופאין 
 (.בנוהל שבתון כפי שיתעדכן מעת לעת מהוראה כהגדרתו

 שיפורסמו כפי, לאוניברסיטאותלהנחיות ות"ת  התאםב הינה הנוספת ההכנסה, ספק הסר למען
 ויתעדכנו מעת לעת.

ואוקטובר  יולי, אפריל, ינואר חודשים במשכורותבשכרו האקדמי הבכיר  הסגל לחברהמענק ישולם 
 .חלק בלתי נפרד הימנו יםלהסכם זה המהוו 'ג –ים א' ו בנספח למפורט ובכפוף

 סכום המענק יהיה בהתאם לתעריפי ות"ת כפי שיעודכנו מעת לעת.

 

לא יהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין פיצוי פיטורין והפרשה לקרן  המענק .א
 השתלמות או לחישוב ערך שעה. 

חלק העובד , ובשנת קבלתו יופרשו בגינו כספים )ייחשב לצורך הפרשות לפנסיה צוברת המענק .ב
 לקרן הפנסיה לתגמולים ולפיצויים(  וחלק המעביד

 

 שקלית קרן השתלמות .51

המועד הקובע על פי מיהיה זכאי החל כהגדרתו בהסכם זה אקדמי בכיר בכיר חבר סגל  .51.5
ובלבד האקדמי הבכיר  לבחירת חבר הסגללהפרשות לקרן השתלמות שקלית, בהתאם הסכם זה 

. הפרשות האוניברסיטה על ידי אגף שוק ההון במשרד האוצר שמדובר בקרן השתלמות מאושרת
 חבר הסגל האקדמי הבכירהבכיר. חלק האקדמי משכרו של חבר הסגל  1.1%תהיינה בשיעור 

 , אשר ינוכו משכרו.  2.1%בהפרשה יהיה בשיעור 

 .הטבלאי השכר יהיה מותהשתל לקרן ההפרשה בסיס .51.2

במועד הקובע אשר אקדמי בכיר סגל  חבר אין באמור בהסכם זה כדי לפגוע בזכויותיו של .51.3
 ת. לגבי חבר סגל זה מועסק באוניברסיטה ויש לו הסדר של הפרשות וניכויים לקרן השתלמו

 .הקיים הסדרלהתקיים ה ימשיך

  

  מחלה חופשת .58

 . בשנה יום 31 של מחלה לחופשת זכאימלאה  במשרהאקדמי בכיר  סגל חבר .58.5

 תקופת במהלך ניתן לקבל בגינם פיצוי כספי ו/או אחר לא אך לצבירה ניתנים אלה ימים .58.2
 .העבודה

 חבר של ראשונה מקרבה משפחה בן מחלתהאקדמי הבכיר    לעניין זה כוללת את מחלת חבר הסגל -מחלה
האקדמי הבכיר    הסגל חבר של הזוג בת של להריון הקשורים טיפולים או בדיקות ,האקדמי הבכיר הסגל

  .האקדמי הבכיר הסגל חבר של הזוג בת של הקשורים ללידה או/ו

שפחה מקרבה ראשונה הינו בהתאם למגבלות הקבועות בחוק מלמען הסר ספק, ניצול ימי מחלה בגין בן 
 והתקנות על פיו. 5116 –התשל"ו דמי מחלה, 

 
 לרבות בתקופת השבתון ,הבכיר נדרש לדווח על ניצול/ אי ניצול ימי מחלה האקדמי הסגל חבר

 כדלקמן:
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 צורך וללא באוניברסיטה כנהוג הצהרה טופס באמצעות -רצופים מחלה ימי 3 עד של ניצול.  5
 .רפואי באישור

 ובצירוף באוניברסיטה כנהוגבאמצעות טופס הצהרה -ימי מחלה רצופים 3-של למעלה מ ניצול.  2
 .רפואי אישור

, על ניצול או אי ניצול ימי  באוניברסיטה כנהוגחבר הסגל לדווח מידי חודש למדור שכר,  חובת.  3
חודש לגביו נעשה העוקב להדיווח יעשה לא יאוחר מסוף החודש  מחלה לגבי החודש שעבר.

 הדיווח.

 3 עד של באיחור לדווח ניתן  במוסד אדם כוח על הממונה באישור בלבד חריגים במקרים. 4
 הסגל חבר יגיש ,באיחור דיווח הגשת לצורך .לעיל  3  בסעיף כאמור הדיווח חודשים ממועד
 .באיחור דיווח להגשת ומנומקת מפורטת בקשה במוסד כוח האדם על לממונה האקדמי הבכיר

 הדיווח את לקבל ואם ,באיחור הדיווח להגשת סיבה מוצדקת קיימת אם יחליט הממונה
 או חלקו. כולו ,היעדרות אי/ההיעדרות בגין המאוחר

 ,שמגיע ככל ,מנוצלים לא מחלה ימי בעד הסגל ת/לחבר המגיע הפיצוי חישוב בעת - דיווח - אי . 1
 .האפשריים המחלהכתקופה בה נוצלו כל ימי  כאמור דיווח יתבצע לא לגביה אשר תקופהתחושב 

האקדמי  הסגל חבר של המחלה ימי וניצול צבירה על חודשי רישום יהא המשכורת בתלוש. 6
 . הבכיר

 ימי בעד לפיצוי זכאי יהיההאקדמי הבכיר   סגלה חבר, מהאוניברסיטה מהעבודה פרישתו בעת. 1
 וכפי"ר לתקשי 33.211 בסעיף לאמור בהתאמה המדינה בשירות לנהוג בהתאם מנוצלים לא מחלה

 . לעת מעת שיעודכן

 מחלה ימי הפיצוי בגין חישובהתעריף לצורך  -במועד סיום יחסי העבודה מובהר בזאת כי  .8
 .כפי שיהיה במועד סיום יחסי העבודה וכפי שיתעדכן מעת לעת טבלאיההשכר  בחשבון יהיה לפי

 

 
  שנתית חופשה .51

 .הלימודים שנת במהלך במלואה לנצלה ושעלי שנתית לחופשה זכאי יהיההאקדמי הבכיר  הסגל חבר
 אקדמאיות ומחובות מהוראה חופשיהאקדמי הבכיר  הסגל חבר בהם במועדיםניצול החופשה יהיה 

 .אחרות
 ימי החופשה אינם ניתנים לצבירה משנה לשנה.

 
 הבראה .21

 ובהתאמההבראה בהתאם למספר שנות עבודתו במוסד  לקצובתזכאי  יהיההאקדמי הבכיר  סגל חבר
יום ההבראה יהיה בהתאם לנהוג  תעריף. כמפורסם בתקשי"ר הציבורי במגזר הנהוגהלטבלת הזכאות 

 .ע"י הממונה על השכר ומתעדכן המפורסם הציבורי במגזר

 

 השכר תקרת .25

 תוספת, מחקר תוספת כגון נוספות ותוספותלרבות כל התוספות בגין הסכם זה  ,הכוללתהשכר  תקרת
 מהשכר 511% שכר בשיעור של על תעלה לא ,הסגל חברי של, כהגדרתן בנהלי האוניברסיטה, תפקיד

 כהגדרתו בהסכם זה. סגל חבר של הטבלאי

 

  נסיעה הוצאות .11

 בהתאם וחזרה ולמוסד ממקום מגורי והגעת בגיןזכאי למימון הוצאות נסיעה  היהיהסגל  חבר
 תחבורהב לתעריפי הנסיעה המלאיםובהתאם כפי שיעודכנו מעת לעת החשב הכללי  להנחיות

 ₪  61 של מקסימלית לתקרה עדזאת ו( באריאל המסובסדים הנסיעה מתעריפי בהתעלםהציבורית )
תעודכן תקרת  כהגדרתם בנציבות שירות המדינה ישובים מועדפיםבתושב שהינו  ר סגלחב .ליום

 .ההחזר בהתאמה
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  נוספת עבודה .13

. האישור צריך להינתן הרקטור מאת ובכתב מראש באישור, נוספת בעבודהלעבוד  רשאי הסגל חבר
"ת בלי שייפגעו ות לכללי בהתאם בהוראהשל יום אחד בשבוע בייעוץ או עבודה עד להיקף  ,מידי שנה

ובלבד שתנאי עבודתו  ,תלעיל. זא מפורט"הקדשת זמן מלא" כ מענק תנאי עבודתו ושכרו למעט
ו/או נמצאים בניגוד עניינים עם מילוי  הנוספת של חבר הסגל אינם פוגעים במחויבויותיו לאוניברסיטה

 .חובות אלה על ידיו
 

 מיצוי תביעות .22

ו/או מי  הבכיר הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות ו/או דרישות הסגל האקדמי

בכלל זה לא תועלה כל דרישה או תביעה בעניין תוספות שכר או הטבות כספיות כלשהן בעד  מטעמם

 .התקופה האמורה

בין  תקופת הסכם זה לא יתקיים כל משא ומתן נוסף על הסכמי השכר ו/או הטבות שכר כלשהןך במש 

 .הצדדים להסכם זה

 
 שקט תעשייתי .23

הצדדים מתחייבים כי צד אחד או יחידה מיחידותיו לא ינקטו נגד הצד השני או יחידה מיחידותיו, 

יכי העבודה או בסדריה, ובכלל מלאה או חלקית, או כל פגיעה אחרת בהל באמצעי שביתה או השבתה

 .ההסכםזה הפרעות, שיבושים, האטות או כיוצ"ב, מכל סוג שהוא, בכל תקופת 

 

 סכסוכי עבודה .24

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בנושא שקט תעשייתי ומיצוי תביעות, ככל שהוכרזו טרם חתימת הסכם זה 

בהסכם זה, הם יבוטלו עם סכסוכי עבודה בנוגע לעובדי המוסד ובהתייחס לנושאים המוסדרים 

החתימה על הסכם זה. הוראות הסכם זה בדבר שקט תעשייתי ומיצוי תביעות יחולו גם לגבי העילות 

 נושא אותם סכסוכים.

 

 הודעות הצדדים .21

הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו בהתאם לכתובתו כמפורט ברישא להסכם תחשב כאילו הגיעה 

ובתוך יום לכתובות המצוינות בפתח ההסכם, בדואר רשום ימי עסקים ממועד משלוחה  3ליעדה בתוך 

 מצד אחד למשנהו. סעסקים אחד ממועד שיגורה בפק

 

 אישור ההסכם והחלתו .26

הסכם זה,  יישוםות"ת, למעקב אחר  גהצדדים יקימו צוות מעקב משותף, הכולל את נצי .26.5

 ולסיוע בישוב חילוקי דעות שיתעוררו בהקשר זה, ככל שיתעוררו.

 הממונה על השכר במשרד האוצר.ות"ת ותוקף הסכם זה מותנה באישור על ידי  .26.2

לרשם על ידי הצדדים להסכם וות"ת הסכם זה יוגש לאחר אישורו וחתימתו כדין  .26.3

 ההסכמים הקיבוציים, לצורך רישומו כהסכם קיבוצי מיוחד.
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 המעבר תקופת – א נספח

 

 ;לאחרונה רק זה מעמד קיבלה והאוניברסיטה  הואיל

( ז"תשע – ד"תשע) הקרובות השנים בארבע האוניברסיטה ידי על יתקבל לא כי תכןיוי  והואיל
 ;ת"מות מלא אוניברסיטאי תקציב

 ;בהסכם כהגדרתה המעבר תקופת במהלך מדורג זכויות תשלום על והוסכם  והואיל

, הזכויות ותשלום המעבר תקופת בעניין הצדדים בין ההסכמות את ביטוי לידי מביא זה נספח
 :כדלקמן

 ביום להם שנקבע לניקוד בהתאם התייחסות קבוצות לארבע יחולקו, בהסכם כהגדרתם, הסגל חברי
 :כדלקמן, בהסכם כהגדרתו הקובע

 

 ניקוד קבוצה
  ומעלה נקודות 24 א
 ובתנאי .בניקוד תלות ללא פרופסורים 5א

 א בקבוצה נמצאים שאינם
  נקודות 24ופחות מ ומעלה נקודות  52 ב
 נקודות 52ופחות מ  ומעלה נקודות 2.66 ג

 

 ממוצע בחישוב זה להסכם' ב בנספח כמפורט הקריטריונים לפי נקבע ל"הנ הבטבל הניקוד כי יובהר .א
  (."החישוב הממוצע")להלן: בהתאמה  2153 – 2155 :שניםה שלוש של

במקרה של מאמר שפיט, מענק מחקר ) ניקוד מלא לחוקרבחשבון  חיילקלמען הסר ספק, בחישוב 
 ( הניקוד ללא פיצול בין מחברים, בעלי תקציב או מנחים ןיינתחיצוני ומונחים 

 .חישוב הממוצע מרע את ניקוד חבר הסגל ייעשה שימוש בחישוב השנה האחרונהוה מידה ב

בהתאם לנוהל חברי  דורגוי , כהגדרתם בהסכם,אקדמי בכיר חדשחברי סגל , לעיל האמור למרות .ב
 .סגל בכיר חדש

שוב אינו חוזר לתנאי תחולת ההסכם הקיבוצי של האוניברסיטה, שעבר לאקדמי בכיר חבר סגל  .ג
 :למעטזאת,  מכללה

לאחר על ידי רשות המחקר שנית מועמדותם תבחן בבקבוצה ג שאקדמי בכיר חברי סגל  .5
 .המחקריים להישגיהםמהיום הקובע בהתאם שלוש שנים 

עידוד  –חברי סגל אקדמי בכיר חדש, שכפופים לאמור בנוהל "חברי סגל בכיר חדשים  .2
 .חוקרים"

וצה בעלת דירוג גבוה יותר בנמוך יותר לק דירוגבעלת  יוכל לעבור מקבוצה אקדמי בכיר חבר סגל  .ד
עבר לקבוצה בעלת דירוג גבוה יותר הוא לא אקדמי בכיר . לאחר שחבר סגל תקופת המעברבמהלך 

יחזור לקבוצה בעלת דירוג נמוך יותר אף אם בשלב מאוחר למעבר לא יעמוד בקריטריונים 
האקדמי שהעניקו לו את הדירוג הגבוה יותר. הדירוג רלוונטי לצרכי מימוש זכויותיו של חבר הסגל 

 על פי הסכם זה בלבד.הבכיר 
 

להסכם תבחן מידי שנה על פי  51ק הקריטריונים הקבוע בסעיף למען הסר ספק הזכאות למענ
  .התנאים  המפורטים בנספח ב'

 
 עידוד חוקרים". –כמו כן, האמור בסעיף זה כפוף לנוהל "חברי סגל בכיר חדשים 
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לאוקטובר בכל  5) בניקוד הנדרש למעבר ביום הקובעשעמד בין הקבוצות יתבצע במידה המעבר  .ה
 לעיל. א' בהתאם לשיטת הניקוד שנקבעה בסעיף שנה(

 :כדלקמן סגל לחברי מלאה למשרה ההוראה שעות מספר יהיה המעבר בתקופת .ו

 .ש"ש 8 -  5 א, א קבוצה .5

 .ש"ש 8 – ואילך ה"תשע ובשנים, ש"ש 51 – ד"תשע בשנת -'  ב קבוצה .2

 ז"תשע ובשנת ש"ש 51- ו"תשע בשנת, ש"ש 52- ה"תשע, ד"תשע בשנים –' ג קבוצה .3
 .ש"ש 8 ואילך

אקדמי בכיר  סגל לחברי'( ג בנספח וכהגדרת" )מלא זמן" הקדשת מענק ישולם המעבר בתקופת .ז
 :כדלקמן, הזכאים לכך

 .מלא מענק ואילך ד"תשע משנת -'  א קבוצה .5

 .מלא מענק ואילך ה"תשע ובשנים, מהמענק מחצית ד"תשע בשנת – 5 א קבוצה .2

 בשנת, מהמענק 31% ה"תשע בשנת, מהמענק עשירית – ד"תשע בשנת –' ב קבוצה .3
 . מלא מענק – ז"תשע ובשנת מהמענק מחצית – ו"תשע

 מהמענק 21% – ו"תשע בשנים, מענק ישולם לא– ה"ותשע ד"תשע בשנים–' ג קבוצה .4
 . מהמענק מחצית – ז"תשע ובשנת

 

מסגרת התקציב מוסכם בזאת כי קצב ומשך יישום ההסכם ונספחיו יהיה בכפוף ליכולת מימונו מתוך 
  המאושרת של האוניברסיטה לשנים הקרובות.
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 נספח ב
 

 הבהרות לנושא הקריטריונים 
  

 כללי: 
 .באוניברסיטהעל ידי רשות המחקר הקריטריונים ימדדו 

 
שהתרחשה האקדמית שנה הבחשבון הנתונים בגין  ויילקחלצורך מדידת הזכאות למענק קריטריונים 

בהתאם  דשיימד הפרסומיםלמעט פרק  ,הקריטריוניםמחושבים  בגינהלשנה האקדמית  קודם שנתיים
לשנת תשע"ד יחושבו על  הקריטריונים ,לשנה הקלנדרית המקבילה לשנה האקדמית הנמדדת. לשם הבהרה

  .2152על בסיס הישגי המחקר לשנת יחושב  הפרסומיםכאשר פרק , בסיס השיגי המחקר לשנת תשע"ב
 

לפי הגדרתם בהסכם ושהינם חברי אקדמי בכיר  הזכאות למענק זה רק חברי סגלזכאים להיכלל במסגרת 
בהתאם לעומס ההוראה   אקדמי בכיר המועסקים באוניברסיטה במסלול הרגיל במשרה מלאה סגל

 ."תקופת המעבר" –כמפורט בנספח א' 
  

  האוניברסיטה.הלי ואמצעים אלקטרוניים ובהתאם לנבקשות לאישור הקריטריונים יוגשו ב
 

הועדה רשאית להתייעץ  כל מחלוקת בנושא הקריטריונים תיבחן על ידי ועדת חריגים כהגדרתה בהסכם.
 השונים. הדעת במידת הצורך עם מומחים בתחומי

 
בתקופת המעבר יהיה הניקוד הנדרש לקבלת מענק להסכם הקיבוצי,  .ב51.5על אף האמור בסעיף 

הלימודים שתחילתה בשנת  נק' , 58-תשע"ד בשנת הלימודים שתחילתה בכדלקמן:  ,בלבדקריטריונים 
 נק'. 24-תשע"ז בשנת הלימודים שתחילתה בנק',  22-תשע"ו בשנת הלימודים שתחילתה בנק', 21 -תשע"ה

 
 )פרסומים מדעיים( להלן( 5.3-.5.5)  5פרק בקבלת ניקוד עם זאת, . הניקוד בפרקים שלהלן הינו מצטבר

 .הינו תנאי הכרחי לזכאות לקריטריונים
 

באופן ידני למי שרוצה בכך להגיש את הדיווח לגבי הקריטריונים שלו במקרים חריגים )א( תינתן אפשרות  
 .בין הצדדים שיוסכם מסוים  עד לתאריך 

 
הבכיר  האקדמי לחבר הסגל  )ב( חישוב הניקוד שנעשה על ידי ההנהלה יישלח, מיד לאחר עריכת החישוב,  

  .יוהרלוונטי, שיוכל במשך מספר ימים שייקבע, לאשר את החישוב או להשיג על
 
 

 פרסומים מדעיים: -  2פרק 
 

2.2 
 פרסום מאמר שפיט

 
 להסכם. 55מאמר שפיט כהגדרתו בסעיף 

 
יש שני שיוכים מוסדיים קבועים )האמור אינו נוגע לשיוך מוסדי זמני האקדמי הבכיר חבר הסגל לבמידה ו

 של חבר הסגל ן, על אוניברסיטת אריאל בשומרון להופיע ככתובת/שיוך מוסדי ראשוכגון בשנת שבתון(
 סעיף זה.ה הינו הכרחי לצורך קבלת הניקוד עבור . תנאי זהאקדמי הבכיר

 
נכון ליום חתימת ההסכם, כתבי העת השפיטים כאמור, הינם כתבי עת המצויים באחד מהמאגרים 

 הבאים:
  Science Citation Index (SCI)—הרפואה, הטבע והטכנולוגיה בתחומי מדעי  .5
  Social Science Citation Index (SSCI)—בתחומי מדעי החברה  .2
 Arts & Humanities Citation Index (AHCI)-בתחומי מדעי הרוח והאומנויות  .3
 PsychInfo —בתחום הפסיכולוגיה  .4
 Sociological Abstracts —בתחום הסוציולוגיה  .1
 Eric (Educational Resources Information Center) – תחום החינוךב .6
 Education Source  –בתחום החינוך  .1
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 Econlit (Economics Literature) —בתחום הכלכלה  .8
 ABI / INFO —בתחום המינהל  .1

 המוגדרים כשפיטים בלבד.)אינדקס חיפה(: מאמרים  בכל התחומים מפתח לכתבי עת בעברית .51
ל פרסומים במדעי החברה והחינוך של מכון סאלד: מאגר הכולל פרסומים של מאגר מידע ע .55

 ל בנושאי מדעי החברה והחינוך.”חוקרים ישראליים שהתפרסמו בארץ ובחו
52. Political science abstracts 

 
 , באישור הרקטור ובאישור ות"ת, שפיטתוכר כפרסום  וכדומה, אדריכלות, אומנות, עיצוב בנוסף, בתחומי

 של ורישוי תחרותי שיפוט בהליך שזכתה תחת השם של אוניברסיטת אריאל בשומרון משמעותית יצירה
 .חיצונית ועדה

 
כתבי העת השפיטים בתקופת חלותו של ו המידע השפיטים מאגריככל שיערך עדכון על ידי ות"ת ברשימת 

 .יחייבו גם את הצדדים על פי הסכם זה ההסכם העדכונים 
 

  –ניקוד 
חבר סגל פרסום ע"י  ניקוד כדלקמן:האקדמי הבכיר יקנה לחבר הסגל  5.5פרסום בהתאם לסעיף  .5

יקנה לחבר  האקדמי הבכירחבר הסגל  מונחים שלבשיתוף עם בות פרסום , לריחידכמחבר ששימש 
 .'נק 52הסגל 

 .נק' 8יקנה לכל אחד מהם  מחבריםפרסום משותף של שני  .2

 .נק' 6יקנה לכל אחד מהם  מחבריםפרסום משותף של שלושה  .3

במקרים חריגים בהמלצת רשות  נק'. 4פרסום משותף של ארבעה מחברים יקנה לכל אחד מהם  .4
 המחקר ובאישור הרקטור ניתן יהיה לאשר ניקוד ליותר מארבעה מחברים.

לא תרם תרומה מהותית אשר מחבר שותף היה האקדמי הבכיר חבר הסגל במחקרים בהם יוכח כי 
 דות זכות.נקובהאקדמי הבכיר  הסגל יזכה המאמר את חברלמאמר, לא 

 
2.1 

 מחקרי-כתיבת ספר מקצועי
 

  –תנאים ומגבלות 
 ".ARIEL UNIVERSITY "– וא "בשומרון אוניברסיטת אריאל"השם של  כולל אתהפרסום  .5

 ניקוד עבור: יינתןלא  .2
 .קובץ מאמריםעריכת  .א
  .כתבי עת  ותקופוניםעריכת  .ב
 .דוח מחקר .ג
  .לא שפיטספר כנס  .ד

 
  –פרסום הספר  .3

 

מחקרי בהוצאה אקדמית מוכרת תוך אזכור אוניברסיטת אריאל, כפי -פרסום ספר מקצועי (א)
 שיבחן ע"י רשות המחקר ובאישור הרקטור. 

 טופס הקריטריונים שיוגש עם הספר יכלול גם:
ואזכור צילום דף המעיד על תאריך פרסום הספר ,צילום עמוד ראשון של הספר ,לינק לספר 

 לאוניברסיטת אריאל.

, כפי שתיבחן על ידי רשות המחקר באישור הרקטור, ובאישור ות"ת, תחת יצירה משמעותית (ב)
 חיצונית ועדה של ורישוי שיפוט בהליך שזכתה השם של אוניברסיטת אריאל בשומרון

הפרסום חייב לכלול אזכור של אוניברסיטת אריאל מקום ראשון. -ובפרס כספי בתחרות
 .וןבשומר
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 תב' לעיל יועבר הנושא לוועד –במקרה של מחלוקת בנוגע לפרסומים המפורטים בס"ק א' ו  (ג)
 חריגים, כהגדרתה בהסכם הקיבוצי. 

 
 . 

  –ניקוד 
 

 :האקדמי הבכיר פרסום כאמור לעיל יקנה לחבר הסגל
 למשך שלוש שנים. נק' 58  .5
 .למשך שלוש שנים נק' 51הם פרסום משותף של שני מחברים יקנה לכל אחד מ .2

 למשך שלוש שנים. נק' 6פרסום  משותף של שלושה מחברים ויותר יקנה לכל אחד מהם  .3

 
 ISI-באתר ה שפורסםמאמר בכנס שפיט  2.3

 נק'. 8מאמר בכנס שפיט כפי שיקבע ע"י האוניברסיטה ובאישור ות"ת יקנה לחבר הסגל  –ניקוד 
 חבר הסגללאוניברסיטת אריאל בשומרון. במידה ובמאמר תצוין כתובתו/שיוכו המוסדי של החוקר:  

על   (יש שני שיוכים מוסדיים קבועים )האמור אינו נוגע לשיוך מוסדי זמני כגון בשנת שבתון האקדמי הבכיר
. תנאי זה האקדמי הבכיר אוניברסיטת אריאל בשומרון להופיע ככתובת/שיוך מוסדי ראשון של חבר הסגל

  .וד עבור סעיף זההינו הכרחי לצורך קבלת הניק
 
 

 מאמר בספר מחקרי /.2
שהינה תוצאת מחקרו של להלן(  5.2מאמר בספר מחקרי )מוגבל לפרק אחד בספר על פי הגדרתו בסעיף 

 . האקדמי הבכיר  חבר הסגל
האקדמי  כפי שיקבע ע"י האוניברסיטה ובאישור ות"ת יקנה לחבר הסגל בספר מחקרימאמר  –ניקוד 
 נק'. 6 הבכיר

 תצוין כתובתו/שיוכו המוסדי של החוקר:  אוניברסיטת אריאל בשומרון. במידה ולחבר הסגלבמאמר 
על   (יש שני שיוכים מוסדיים קבועים )האמור אינו נוגע לשיוך מוסדי זמני כגון בשנת שבתון האקדמי הבכיר

. תנאי זה רהאקדמי הבכי אוניברסיטת אריאל בשומרון להופיע ככתובת/שיוך מוסדי ראשון של חבר הסגל
 הינו הכרחי לצורך קבלת הניקוד עבור סעיף זה. 

 
 

 מענקי מחקר חיצוניים:  - 1פרק 
 –הגדרה 

בהתאם לנוהל  תקציב המוענק לחוקר מגוף חיצוני )שאינו קשור לאוניברסיטת אריאל( לצורך ביצוע מחקר
 מצעות חברת אריאל.מענקי מחקר חיצוניים שהתקבלו בא, לרבות תוספות מחקר, כפי שמתעדכן מעת לעת

 
  –תנאים ומגבלות 

 לחוקרים ראשיים בלבד. יינתןהניקוד  .5

רשות המחקר של אוניברסיטת אריאל, לגוף המממן לא נעשתה באמצעות  במידה והגשת המחקר .2
 המועבר לאוניברסיטת אריאל בלבד.  הניקוד יינתן בהתחשב במענק

יועברו לדיון לביצוע מחקרים אקדמי בכיר שהושגו ע"י חבר סגל או סכומים אחרים תרומות  .3
 בוועדת החריגים לעניין מתן קריטריונים בגינם. 

 הראשיים. החוקרים פרלמס יחולק המענק בגין מענקי מחקר, סכוםהבונוס לצורך חישוב ניקוד  .4
 

  –ניקוד 
 ניקוד בסיסי:

נק'   1 –ב האקדמי הבכיר  זכה  את חבר הסגליחרותית לפי ות"ת )הרשימה בהמשך( מענק מחקר מקרן ת
 מתוקצב בפועל.בכל שנה בה המחקר 

 3-ב האקדמי הבכיר זכה את חבר הסגל י שאושרו על ידי רשות המחקר מענק מחקר מקרנות/גופים אחרים
 .מתוקצב בפועלנק' בכל שנה בה המחקר 
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 רשימת הקרנות התחרותיות לפי ות"ת נכון ליום חתימת ההסכם:

5. ISF  למדעהקרן הלאומית  
2. MOST (האזורי)למעט קרן המו"פ  משרד המדע 
3. BSF- ישראל למדע-ב”לאומית ארה-הקרן הדו 
4. BARD - ישראל למחקר חקלאי-ב”לאומית ארה-הקרן הדו 
1. GIF גרמניה למחקר-לאומית ישראל-הקרן הדו 
 האיחוד האירופי .6
1. NIH - ב”המכונים הלאומיים לבריאות של ארה 
8. IFT האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך 
1. DIP ישראל-פ גרמניה”תכנית לשת 

51. MOH משרד הבריאות 
55. DFG - הקרן הגרמנית למדע 
52. HFSP - התוכנית לקידום מדעי האדם 
53. ICRF - הקרן לחקר הסרטן בישראל 
 

יחולו גם ככל שיערך עדכון על ידי ות"ת ברשימת הקרנות בתקופת חלותו של ההסכם העדכונים 
 .זה בהסכם

 
 ניקוד נוסף )בונוס(:

 
 חוקרים בתחום מדעי הטבע והנדסה:

 
 .נקודות  3של תוספת האקדמי הבכיר ( יקנה לחבר הסגל   ₪30,000$ )   511,111תקציב כולל < או =
 .נקודות 6 של תוספתהאקדמי הבכיר ( יקנה לחבר הסגל  ₪60,000$ )   251,111תקציב כולל < או = 

 1של  תוספתהאקדמי הבכיר יקנה לחבר הסגל  ומעלה ( ₪150,000$  )  121,111או =  תקציב כולל <
 .נקודות

 
 חוקרים בתחום מדעי החברה והרוח, תקשורת ובריאות )כל עוד אין לחוקר מעבדת מחקר(:

 
 .נקודות 3 של תוספת האקדמי הבכיר (   יקנה לחבר הסגל ₪10,000$ )  31,111תקציב כולל < או =

 .נקודות 6 של תוספתהאקדמי הבכיר ( יקנה לחבר הסגל  ₪20,000$  )  11,111ולל < או = תקציב כ
 .נקודות 1של תוספת האקדמי הבכיר יקנה לחבר הסגל ומעלה (  ₪50,000$ )  511,111תקציב כולל < או = 

 
 פעם אחת בשנה האקדמית בה התרחשה הזכייה.ויוענק יחושב ניקוד הבונוס 

 
 .בהתאם לעדכון מדד המחירים בארה"ב ובאישור ות"ת לכל  שנה 5/51ביום מים יעודכנו הסכו

 
  פטנטים: – 3פרק 

 
  –הגדרה 

הפטנט,  , עד לשלב מתןבחו"ל הגשת בקשה, בהתאם לכללי האוניברסיטה, לרישום פטנט במדינה מסוימת
   במשותף ובהתאם לנהלי האוניברסיטה .כבעלים תוך ציון אוניברסיטת אריאל 

 
  –תנאים ומגבלות 

 
 המוגשת במספר טריטוריות, תנוקד כבקשה אחת. לרישום פטנט בקשה זהה

 
  –ניקוד 

 .נק' 2  -ב האקדמי הבכיר תזכה את חבר הסגל  provisionalהגשת  –שלב ראשוני של הגשת פטנט 
 .נק'  4 -ב האקדמי הבכיר תזכה את חבר הסגל   PCTהגשת ––שלב שני של הגשת פטנט 

 .נק' 6  -ב האקדמי הבכיר ופית לרישום פטנט תזכה את חבר הסגל הגשה ס
 .למשך שלוש שנים נק' 8  -ב  חבר הסגל האקדמי הבכיר( יזכה את (grantedפטנט  אישור
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 הנחייה לתארים מתקדמים- /פרק 

 
  –הגדרה 

באוניברסיטת אריאל, כל עוד הוא במסלול הרשומים הנחיית סטודנט ללימודים מתקדמים או משתלם 
 .תזההכולל עבודת 

במקרים בהם אין אישור להנחיה באוניברסיטת אריאל בשומרון יוכל הרקטור לאשר גם הנחייה חיצונית: 
 וסד אחר )הנחייה חיצונית(, ובתנאיעם מנחה ממאקדמי בכיר הנחייה משותפת של איש סגל קרי, 

בתנאי שכל פרסום הנובע מעבודת התזה יכלול עיל מחקרית גם באוניברסיטת אריאל. זאת, הסטודנט פו
 אזכור של אוניברסיטת אריאל.

תזכה את כאמור לעיל  במוסד אקדמי אחרהרשומים הנחיית סטודנט ללימודים מתקדמים או משתלם 
 במחצית הניקוד.אקדמי בכיר חבר הסגל 

 באופן יחסי.יחולק הניקוד בין המנחים ה באוניברסיטבמקרים של הנחיה משותפת 
 
 

  –תנאים ומגבלות 
  –הנחיה לתואר שני 

 מונחים לתואר שני. 4ניקוד למקסימום  יינתן .5
 הנחיה לתואר שלישי:

 מונחים לתואר שלישי. 4ניקוד למקסימום  יינתן .2
 דוקטורט:-הנחיית משתלם בתר

מכך, הנושא ידון בוועדת ניקוד עבור משתלם ששהה לפחות שנה במוסד. במידה ושהה פחות  יינתן .3
 חריגים.

 6לא יעלה על הניקוד לצורך קבלת מספר המונחים בכל סוגי התארים  -סה"כ מגבלת מונחים .4
למען הסר ספק הזכות להנחיית סטודנטים  מונחים ומתוכם לא יותר משלושה דוקטורנטים.

שקובעת בנושא זה  מתקדמים הינה כפופה לתקנון האקדמי של האוניברסיטה ולכללים לתארים 
 .המועצה להשכלה גבוהה

 
 לשנהניקוד 

  .שנתיים עד למקסימום נק', 4 -ב  אקדמי בכיר סטודנט לתואר שני יזכה את חבר הסגל
  .שנים 4עד למקסימום נק',  6 -ב אקדמי בכיר יזכה את חבר הסגל  סטודנט לתואר שלישי

-, ומקסימום נק' במשך כל תקופת ההנחיה 3 -ב אקדמי בכיר דוק' יזכה את חבר הסגל -משתלם לבתר
 .שנים 3שנתיים. במקרים חריגים יאושר עד 
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 נספח ג

 הנחיות לקביעת זכאות למענק בגין הקדשת זמן מלא למוסד
 

המועסק האקדמי הבכיר המענק בגין הקדשת זמן מלא למוסד ניתן כדי לתגמל את חבר הסגל   .5 
 באוניברסיטה:

 

 .)מומחה(במסלול הרגיל או הנלווה  .א

 .במשרה מלאה .ב

 באוניברסיטה.המקדיש את כל זמנו להוראה ולמחקר  .ג

 .נוספות אינו עוסק בעבודה/ות  .ד
מתוך השנה האקדמית  סמסטריםנוכח לפחות שלושה ימים בשבוע בקמפוס האוניברסיטה בשני 

 . במהלכה משולם המענק
 

וחיונית הדורשת שהות מחוץ לאוניברסיטה האקדמי הבכיר מחקרית של חבר סגל  ותפעיל
 (מהביקור בארכיונים ניסויי שדה וכדו בציוד שאינו בנמצא, כגון: שימוש) באוניברסיטה למחקרו

 תיכלל לעניין סעיף זה.בתיאום עם הרקטור  ותומלץ על ידי הדיקאן

תפקיד, תוספות  שכר מהתוספות המפורטות להלן: תוספת תוספת אין בקבלת  ,למען הסר ספק
במסגרת  אקדמי בכיר , תוספת קריטריונים וכן כל סכום המוענק לחבר סגל'ב – ו 'מחקר א
 תוספת הקדשת זמן מלא למוסדלקבלת אקדמי בכיר לפגוע בזכאותו של חבר סגל כדי , הסכם זה

לא התוספות הנ"ל  .(53מהשכר הטבלאי )סעיף  11%על  יעלהובתנאי שסכום התוספות הכולל לא 
לעניין אקדמי בכיר לצורך חישוב הכנסותיו הנוספות של חבר הסגל כהכנסות נוספות יחושבו 

 לנספח זה. 3זכאותו למענק הקדשת זמן מלא לפי סעיף 

הכנסות העל האקדמי הבכיר  על סמך הצהרה של חבר הסגלאחת לרבעון א. המענק ישולם   .2 
 רבעון ברבעון שקדם למועד ההצהרה:, נוספות אי הכנסות\נוספותה

  

i. של השנה  דצמבר-אוקטובר החודשיםעבור הצהרה  תינתןחודש ינואר ב
  .הקודמת

ii.  באותה שנה מרץ-ינואר החודשיםעבור  הצהרה תינתן חודש אפרילב.  

iii.  באותה שנה יוני-אפריל החודשיםעבור הצהרה  תינתןחודש יולי ב.  

iv.   באותה שנה ספטמבר -יולי החודשיםעבור הצהרה  תינתןבחודש אוקטובר.  
 

בחלק מהשנה באוניברסיטה , שעפ"י הצהרתו זכאי למענק, אך לא עבד אקדמי בכיר ב. חבר סגל
  עבודתו. יחסי לחודשי  באופן יהיה זכאי למענק חלקי–

 
  זכאים גם :לעיל, הוסכם כי למענק זה יהיו )ד(  5למרות האמור בסעיף  . 3 

)עפ"י התקנון האקדמי הנהוג במוסד( ותקרת הכנסתו הנוספת היא לא  מי שעובד בעבודה נוספת 
ש" ח לחודש לפרופ' חבר /פרופ' מן  3,623 -ו למרצה/מרצה בכיר-ש"ח לחודש 3,258  -יותר מ
  המניין.

 .למרצה/ מרצה בכיר–חודשים(  3ש"ח לתקופת הדיווח ) 1,614או עד סך של  
  לפרופ' חבר/ פרופ' מן המניין.–חודשים(  3ש"ח לתקופת הדיווח ) 51,861או עד סך של 

לא זכאי  –הכנסותיו )מכל המקורות גם יחד(, עולה על הסכומים הנ"ל  "כדהיינו: מי שסה
  עבור התקופה האמורה, תשלום או תשלומים מזדמנים במועדים כלשהם. למענק, גם אם קיבל 

 
באחת המסגרות המנויות בסעיף  יועסקסגל חבר מוסכם כי אף אם , לעיל 3בסעיף  על אף האמור. 4 

 עבודתוובלבד  שזו  - לעניין זכאותו למענק זה -אלו בחשבון ממקורות  ובאו הכנסותיוי , לא זה
 הנוספת היחידה. 
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  הוראה במוסד:  )א( 
  מכינות קדם אקדמיות   (5) 
  )המתוקצבים ומאושרים ע"י הסוכנות היהודית(קורסים לתלמידי חו"ל   (2) 
 נוערה ללימודי / ביחיד קורסים לנוער שוחר מדע   (3) 
  תכניות לימוד המיועדות לכוחות הביטחון )לא כולל עובדי משרד הביטחון(  (4) 

שעות  4בהיקף שאינו עולה על  - העסקה כמורה מן החוץב מדוברהעסקה זו תוכר רק אם 
  שבועיות.

 
( מחליף מבחן מקור 4על מנת למנוע ספק, מודגש בזה כי את היוצאים מן הכלל )לפי סעיף  .1 

חלופי ואינו בנוסף לו. כאשר יש שילוב של מקור הכנסה יוצא מהכלל ומקורות  ההכנסה שהוא 
לרבות מקורות הכנסה היוצאים מהכלל. –לגביי כלל המקורות  תקרת ההכנסה  נוספים, קובעת

  לדוגמא:
 ש" ח מקורסים לנוער שוחר מדע  6,111-דצמבר( -)א( מי שהשתכר בתקופת הדיווח )אוקטובר  

  ש" ח נוספים. 4,861ש"ח / 3,614-להשתכר בתקופה זו ממקורות נוספים עד רשאי 
לעיל(, כל  4ש"ח באחד מן היוצאים מן הכלל )המפורטים בסעיף  55,111-מי שהשתכר כנ"ל  )ב( 

  להכנסתו זו ולכן אינו זכאי למענק זה. תצורף הכנסה נוספת 
 

לרבות לימודי חוץ ו/או העסקה במחקר והוראה בחברת בת של  ,. כל עבודה אחרת באוניברסיטה6 
נחשבת כעבודה מחוץ לאוניברסיטה שחלים עליה מגבלות של תקרת הסכום  –  האוניברסיטה 

  לעיל .  3להכנסה נוספת, כאמור בס' 
 

  ארבע פעמים בשנה אקדמית: המענקים ישולמו . 1 
 . דצמבר(-בגין הרבעון הראשון של שנה"ל )אוקטובר -במשכורת חודש ינואר

 . מרץ(-במשכורת חודש אפריל בגין הרבעון השני של שנה"ל )ינואר
 . יוני(-במשכורת חודש יולי בגין הרבעון השלישי של שנה"ל )אפריל

 . ספטמבר(-נה"ל )יוליבמשכורת חודש אוקטובר בגין הרבעון הרביעי של ש


