
 א "תשפ  –מענק דיפרנציאלי 
 . 4.3.2021ד  חברי הסגל מתבקשים להגיש את הטפסים ע .1
 . 1.4.2021- חלקו הראשון של התשלום לזכאים למענק יבוצע במשכורת המשולמת ב .2
יכולים  , א"פוחברי סגל חדשים שמינויים בטכניון יחל באביב תש  א"פ ת באביב תש"חברי סגל החוזרים משבתון או מחל .3

  .1.7.2021ב־ התשלום הראשון יהיה במשכורת המשולמת 4.4.2021. להגיש את הטופס עד
 

 הנחיות למילוי הטופס 
 .מספר שינויים בטופס המענק הדיפרנציאלי תשע"ט חלו החל משנת ,  ג לארגוני הסגל"בעקבות הסכמים בין המל .1
 .ף"תש,  ט"תשע, ח"תשע :ח מתייחס לפעילות בשלוש השנים האקדמיות האחרונות"הדו .2
או פטור מהוראה  ( ת"חל )חופשה ללא תשלום  (, לא כולל שבתון קיץ )תקופות שבתון , במקום המיועד לכך,  יש לסמן .3

 .יתוקן אוטומטית בהתאםהניקוד בסעיפים המתאימים בטופס (. ה"פטמ)
 .(הניקוד מחושב אוטומטית )לא את מספר הנקודות   – יש למלא בטופס את מספר הפעילויות  .4
בסעיפים שלא השתנו יש למלא את  . הנתונים שמולאו בשנתיים הראשונות של תקופת הדיווח נשמרו בסעיפים שלא השתנו .5

 .(של שנים קודמותניתן לתקן נתונים , כבעבר)הנתונים רק לגבי השנה האחרונה  
המערכת לא מבצעת  . לסעיף המעודכן החדש  ט"תשע -ו ח" יש להעתיק את הערכים מהשנים תשע,  בסעיפים שחל בהם שינוי .6

 .הם לא יכללו בחישוב נקודות הצבירה, זאת אוטומטית ובמידה וערכים אלו לא יועתקו ידנית
 ."וועדות ותפקידי מנהל': " מת התפקידים מוגדרת בנספח ברשי .7
 .הכולל את רשימת הפרסומים בתקופה זו(, אפשרי שלוש שנים אחרונות)ש לצרף קובץ קורות חיים  י .8
 .עם תום מילוי כל הנתונים  "שליחת בקשה"להגשת הטופס יש ללחוץ על  .9

 .לא ניתן יהיה להגיש בקשה אינטרנטית נוספת  –אנא דייקו במילוי הנתונים   .10
 

 זכאות
מזכה  (,  8,12,13,14,18סכום הנקודות בסעיפים  )נקודות ומעלה בקריטריון המחקר  22וצבירת , נקודות ומעלה 90צבירת  .1

 .במענק מלא
 . א"קביעת הזכאות על פי הטופס היא באחריות סגן המנל .2
 .הודעה על הזכאות למענק תישלח מלשכת הסגל האקדמי .3
 

 –  חברי סגל חדשים 
חברי סגל  . יסמנו זאת במקום המיועד לכך(  ואילךח " תשע' בטכניון הוא מסמסטר בסגל -כאלו שמינויים כחברי) חברי סגל חדשים 

 :חשבון המענק הדיפרנציאלי על פי המפתח הבא -אלו יהיו זכאים למקדמה על
 .נקודות 30ח  "יתווספו לניקוד בדו ח"תשע ' בלחברי סגל שתחילת מינויים בטכניון הוא בסמסטר    .1
 .נקודות 30ח  "יתווספו לניקוד בדו ט" תשע' בטכניון הוא בסמסטר אלחברי סגל שתחילת מינויים   .2
 .נקודות 60ח  "יתווספו לניקוד בדו  ט"תשע ' בלחברי סגל שתחילת מינויים בטכניון הוא בסמסטר   .3
 .נקודות 60ח " יתווספו לניקוד בדו  ף"תש ' ברי סגל שתחילת מינויים בטכניון הוא בסמסטר אלח .4
 .נקודות 90ח " יתווספו לניקוד בדו ף" תש' מינויים בטכניון הוא בסמסטר בברי סגל שתחילת לח .5
 .נקודות 90ח  "יתווספו לניקוד בדו א"פחברי סגל שתחילת מינויים בטכניון הוא בשנת תש ל .6
 .חברי סגל חדשים פטורים מעמידה בקריטריון המחקר .7
 


