
 

 
 2021בינואר  17

 חברי הסגל האקדמיחברות ו  אל:
 המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים מאת:

 
 

 פ"אתש – טופסי המענק הדיפרנציאלי
 
 

 :הטפסים בפורטל האישימערכת באמצעות חברות וחברי הסגל  מילוילזמין טופס המענק הדיפרנציאלי 
http://portal.technion.ac.il )ערכת הטפסים זמינה גם מחוץ לטכניוןמ – https://portalex.technion.ac.il( .

  .המופיעות שםאת ההנחיות ״ ולקרוא חדש"יצירת טופס  באמצעות התהליךאתחל את יש ל
 

המענק  טופסשינויים בחייבו הטמעת  ארגוני הסגלהמועצה להשכלה גבוהה והסכמים בין  אזכיר כי
קריטריון  בתשע"ט. כתנאי לקבלת המענק התווסף קריטריון מחקרבין היתר, . תשע"ט, כבר בהדיפרנציאלי

השנה ומנקודות,  20 ההיהסף  בתש"ף. )סה"כ( 8,12,13,14,18בסעיפים  נקודות 18 ה שלצבירהגדיר סף המחקר 
 .22 תנאי הסף יהיה ואילך הנוכחית

 
מהמענק  2/3 -נקודות יזכו ב 80-89נקודות.   90סך הנקודות המצטבר המינימלי לצורך קבלת מענק מלא הינו 

  מענק. 1/3נקודות יזכו ב־ 70-79ו־
 

 :כמה הערות
ניתן לתקן נתונים של שנים ו, נתוני השנה האחרונה להוסיףש י .בטופס הקודמות שמוריםנתוני השנתיים  .1

 . קודמות
שנים אחרונות שלוש  – רשימת פרסומים (נוסח מלא, או נוסח מקוצרו קורות חייםמסמך יש לצרף  .2

 בלבד).
תשלום הראשון פשר העברת התתא . כך1202במרץ  4חמישי, ה־ לא יאוחר מיוםיש להגיש את הטפסים  .3

 . )2021באפריל  1(קרי, ב־ מרץבמשכורת כבר מענק הדיפרנציאלי ל
בסמסטר  יחלשמינויים בטכניון או אלה  ,פ"אמשבתון או מחל"ת באביב תשהשבים סגל ות וחברי חבר .4

 4תאריך ל עד פ"א,תשנת הלימודים סמסטר ב' של שתחילת יוכלו למלא את הטופס ב ,פ"אאביב תש
 וחברי סגל אלחברות ואזכיר כי  .יוניבמשכורת . בנסיבות הללו יתבצע התשלום הראשון 2021באפריל 

 שהו בטכניוןמשך הזמן בו , לחלק היחסי של המענק בהתאם לבקריטריוניםיהיו זכאים, בכפוף לעמידה 
 .בשנה האמורה

 
, סגל מחקר טכניוני, סגל בתי חולים חברי סגל פעילים במשרה מלאה, למעטחברות וזכאים למלא את הטופס 

 במשך השנהחופשה ללא תשלום שוהים בשבתון או בוחברות או חברי סגל ה, לנשיא וסגנים נשיא, משנים
 .כולה

 
ניתן  בשאלות אחרות. ארגון הסגל האקדמימילוי הטופס מבסיוע ועל הקריטריונים הסברים יתן לקבל נ

גב' תמי יפנו ל ,בפורטלאישי  חשבוןשאין להם גישה לסגל  ות וחבריחבר ות הסגל בפקולטה.י/למזכירלפנות 
 ). 4861 (טלפון במוסד הטכניון ערמון
      

                                                                
 כה,בבר

 
 

 שמעון מרוםפרופסור 
 

 
 העתק:

 , סגן המנל"אאבי אוסטפלדסור פרופ
  האקדמי , יו"ר ארגון הסגלרום פנחסי סורפרופ

 טולדנו, הממונה על לשכת הסגל האקדמי-עו"ד ורדית רז
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