
 ותשובות  נפוצות   שאלות   –  מענק דיפרנציאלי 
 

 מי זכאי/ת למלא את טופס המענק הדיפרנציאלי? 

, נשיא, טכניוני מחקר סגל, חולים בתי סגל למעט, מלאה במשרה פעילים סגל וחברי חברות הטופס את למלא זכאים
 . כולה השנה  במשך תשלום ללא בחופשה או בשבתון השוהים סגל חברי או וחברות, לנשיא וסגנים משנים

 

 אחרונים של טופס המענק הדיפרנציאלי?   הגשה   מהם מועדי 

 ראשון   תאריך תשלום  תאריך הגשה  סטאטוס חבר הסגל 
 משכורת מרץ -1.4.2021 4.3.2021 חברי סגל הזכאים למענק 

 משכורת יוני  -1.7.2021 4.4.2021 חברי סגל חדשים/ חברי סגל החוזרים משבתון/חל"ת
 

 כיצד מאתחלים את הטופס בפורטל? 

 https://portal.technion.ac.il/irj/portalנכנסים לכתובת  .1
 מערכת טפסים בוחרים ב .2
 יצירת טופס חדש .3
 דו"ח פעילות מפורט לעניין המענק הדיפרנציאלי  –לבחור .4

לאחר מילוי כל הנתונים יש ללחוץ על  וניתן לערוך אותם.בפורטל שמורים ע"ט שתשע"ח ותעבור השנים  הפרטים
 "שליחת בקשה" לשליחת הטופס. 

 

 קורות חיים  

לבקשה למענק דיפרנציאלי קורות חיים עדכניים כולל רשימת פרסומים, כאשר ניתן להתמקד בשלוש השנים   יש להוסיף
 האחרונות בלבד.  

 . קורות החיים יוגשו בפורמט הטכניוני

 ניתן להיעזר בו.  , https://cvcreator.technion.ac.il/loginקורות החיים בפקולטות בהן החלו לעבוד עם מחולל 

 בפקולטה. הסגלכדי לקבל הרשאה, יש לפנות אל רכזת ב

 יש לצרף את קורות החיים בחלק זה, הנמצא בתחתית הטופס:

 

 

 ? בפורטלהמוזכרים    וההסברים   נספחים היכן נמצאים ה 

 בתוך הטופס ישנם מספר נספחים והסברים. 

כנס יבצהוב בצילום מסך למטה( כדי להיש ללחוץ על השורה "הסבר אודות הטופס" )מודגש  – הסבר אודות הטופס
 טופס.הסעיפים השונים במילוי אופן  להסבר על
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 רשימת קרנות תחרותיות   -נספח א'

 ועדות ותפקידי מינהל -ונספח ב'

 

 . הערותהמקום להוספת ו  21מיקום הנספחים בפורטל הוא במקביל לסעיף מספר 

 .שהופץ אליכם במייל למכתב המנל"אגם לנוחותכם השנה נספחים אלו צורפו 

 

 לאיזה שנים מתייחס הדו"ח? 

 ."ח, תשע"ט ותש"ףעתש -  , דהיינוהדו"ח מתייחס לפעילותך בשלוש השנים האחרונות

 

 כיצד מחושבות הנקודות על הפעילויות? 

ולא את מספר הנקודות. הנקודות מחושבות אוטומטית על ידי   מספר הפעילויותשימו לב שיש למלא בטופס את 
 הפורטל.

 

  ?כמה נקודות צריך כדי לקבל מענק 

)סכום הניקוד בסעיפים הבאים:    בקריטריון המחקרנקודות   22הזכאות למענק מותנית בקבלת מינימום של 
8,12,13,14,1). 

 :שיעור המענק לו זכאי חבר הסגלסך הניקוד המתקבל בסיכום כלל הקריטריונים יקבע את 

 .נקודות ומעלה יזכו במענק מלא 90

 .מענק 2/3-נקודות יזכו ב  80-89

 מענק. 1/3-נקודות יזכו ב   70-79

 הניקוד כאמור מחושב אוטומטית וניתן לראותו בתחתית הדו"ח:



 

 

 אם יש לי שאלות על הקריטריונים את מי אוכל לשאול? 

 ארגון הסגל האקדמיהקריטריונים וסיוע במילוי הטופס מניתן לקבל הסברים על 

 

 מענק? ל  אישור הזכאות   מי אחראי על 

 קביעת הזכאות למענק היא באחריות סגן המנל"א, פרופ' אברהם אוסטפלד. בדיקת הטופס ו 

 
 אושר? איך אני יודע/ת שהטופס התקבל בפורטל והמענק  

 : לכתובת המייל הטכניוני שלך תתקבל התשובה הבאה
 

 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל 
 סודי  -אישי 
 שלום, 

 על פעילותך בשלוש השנים האחרונות נבדק, ואני שמח להודיעך כי היקף פעילותך מזכה אותך במלוא המענק הדיפרנציאלי.  ----הדו"ח מס' 
 פעילותך בטכניון בשנה הנוכחית, ולא כוללת תקופות שבתון או חל"ת. הזכאות תקפה רק עבור תקופות 

 פעימות כמפורט להלן:  3 -חברי סגל הפעילים בטכניון במשך כל השנה הנוכחית, יקבלו את המענק ב
  –( 1.7  -ולמת בפעימה ראשונה עבור החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר וינואר. במשכורת יוני )המש –( 1.4 -במשכורות מארס )המשולמת ב 

פעימה שלישית עבור החודשים יוני, יולי,   –( 1.10  -פעימה שניה עבור החודשים פברואר, מרץ, אפריל ומאי. במשכורת ספטמבר )המשולמת ב
 אוגוסט, ספטמבר.  

 

 במקרה של שהייה בשבתון או בחל"ת בסמסטר א' או ב' של השנה הנוכחית, יופחת סכום המענק בהתאם.  
 בברכה, 

 
 ' אבי אוסטפלד פרופ

 סגן המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים 
 
 

 למלא בטופס?   ה / , מה אני צריך ה / סגל חדש  ת / אני חבר 

העליון  ואילך( יש למלא בטופס בחלק  מסמסטר ב' תשע"חבמידה ואת/ה חבר/ת סגל חדש/ה )כלומר התחלת את מינויך 
 את סמסטר ושנה"ל תחילת עבודה: 
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 נקודות(:  22לסמסטר תחילת המינוי, כדלקמן )עם פטור מקריטריון המחקר, של הנקודות יחושבו בהתאם 

 נקודות שיתווספו בדו"ח  סמסטר תחילת מינוי 
 30 ב' תשע"ח 
 30 א' תשע"ט 
 60 ב' תשע"ט 
 60 א' תש"ף 
 90 ב' תש"ף 

 90 א' תשפ"א 
 
 

 האם מקבלים מענק בחל"ד? 
  לאומי.הביטוח ה ייד -עלהמענקים מגולמים בדמי הלידה המשולמים 

 
 יצאתי לשבתון/חל"ת האם אקבל מענק? 

  –הנוכחית בשבתון/חל"ת למשך כל השנה   "לחבר סגל השוהה בשנהלא מקבלים מענק דיפרנציאלי.  חל"ת/בזמן שבתון
 . לא יקבל מענק כלל

 יקבל מענק חלקי באופן יחסי לתקופה בה שהה בטכניון.    –חבר סגל השוהה בשבתון/חל"ת למשך חלק מהשנה 

 

 מתי אוכל למלא את הטופס?   – חזרתי משבתון/מחל"ת  

( על מנת שיוחזר  גב' שרי יצחק הלויחל"ת לדווח על שובו ללשכת הסגל האקדמי )/חוזר/ת משבתוןהחבר סגל על 
 לפעילות במערכת ויוכל למלא את הטופס. 

   

 ? ה היכן מסמנים שבתון/חל"ת/פטמ" 

 השנים האחרונות:  3  -בטופס מקום ייעודי למילוי תקופות שבתון, חל"ת ופטמ"ה ב

 

 .הוראהלבסעיפים הנוגעים  וחל"ת פטמ"ה, בתקופות שבתון הטופס מתחשבלאחר סימון במקום הייעודי, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הסגל בפקולטה שלך.   לרכז/ת שאלות נוספות לגבי מילוי הטופס נא להעביר  
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