
                 

 
 

 0404נובמבר  40
 "ז חשון תשפ"אי

 

 
 דור  ב' –"קול קורא" להגשת מועמדים לתכנית לקליטת מדענים עולים )קמ"ע( 

 במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת
 

 כללי .א
 

 .04-נועדה במקור לאפשר את מימוש ההון האנושי שהגיע בגל העלייה של שנות ה תכנית קמ"ע
המדענים שנבחרו לתוכנית עיבו צוותי מחקר קיימים, תרמו מניסיונם ומכישוריהם לצוותים אלו ובכך 

 השפיעו משמעותית על הפריון המחקרי ויכולת ההתמודדות של הצוותים בתחרות העולמית.
נקבעו תנאים חדשים לגבי הצטרפות לתוכנית קמ"ע )יקראו להלן: דור ב'(, אשר  0.0.04.4מיום 

 . בהתאם לכך: 0022עוגנו בהחלטת ממשלה 

של התכנית  9המוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת מוזמנים בזאת להגיש בקשות להצטרפות למחזור 
או בהמשך  "אראת שנה"ל תשפלקליטת מדענים עולים )קמ"ע( דור ב' עבור מדענים שיקלטו לק

 בהתאם לכללים המפורטים בהמשך. ,השנה
 
 תקציב ותנאי התכנית .ב

תכנית קמ"ע דור ב' מיועדת לקדם את קליטתם המלאה של מדענים עולים מצטיינים בסגל האקדמי 
 של המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת.

ות"ת, להשתתפות במימון -העלייה והקליטה ובמסגרת התוכנית, יינתן סיוע ממשלתי על ידי משרד 
שנים, מותנה בהוצאת מינוי בפרוצדורות אקדמיות  5העסקתו של המדען העולה לתקופה של עד 

 כנהוג במוסד המעסיק וכמפורט להלן:

עם הבחירה )על סמך התחייבות מראש( ימציא המוסד למדען מינוי ארעי לשנתיים בדרוג  ..
 מהדרגות המקבילות למרצה, מרצה בכיר או פרופ' חבר. מרצים או בדירוג חוקרים לאחת

בתום שנתיים, ובאם המוסד יבחר בהמשך העסקת המדען, ימציא המוסד כתב מינוי ארעי  .0
שנים במסלול הרגיל )כחבר הסגל האקדמי הבכיר(, באחת מהדרגות: מרצה, מרצה  3 -ל

אי שלמינוי במסלול בכיר או פרופ' חבר או בדרגות מקבילות במסלול עמיתי מחקר ובתנ
עמיתים יצורף מסמך נלווה של הגורם המוסמך במוסד כי מינוי זה מוביל לקביעות. תמיכת 

 הממשלה בשלוש שנים אלו תהא במתווה פוחת.

שנים, ובאם המוסד יבחר בהמשך העסקת המדען, יידרש המוסד להציג כתב מינוי  5בתום  .3
קבוע במסלול עמיתים באחת מהדרגות כפרופ' מן המניין במסלול הרגיל, או כתב מינוי 

המקבילות למרצה בכיר, פרופ' חבר או פרופ' מן המניין. הקליטה במשרת מינוי עם קביעות 
עבור  ₪אלפי  354תזכה את המוסד במענק קליטה חד פעמי לזכותו של המדען בגובה של 

ות לקבלת עבור מדען מהתחומים העיוניים. הזכ ₪אלפי  22. -מדען מהתחומים הניסויים ו
מענק הקליטה תשמר למשך של עד שנתיים מתום השנה החמישית של התמיכה 



                 

 
 

הממשלתית. המוסד לא יהיה זכאי למענק קליטה עבור מדען שיגיע לגיל פרישה במהלך או 
 שנים של מינויו. 5בתום 

הערה: במקרים בהם המוסד מנוע מלהעניק קביעות למדען בשל גילו )סמיכות מועד 
ית למועד הפרישה על פי תקנון המוסד(, המוסד יהיה זכאי לקבל את ההשתתפות בתכנ

השנים שבתכנית.  5מענק הקליטה במידה ומועד הפרישה חל שנה ומעלה ממועד סיום 
 באפשרותו אף לבקש להקדים את מועד קבלת המענק בחצי שנה.  

תכנית המוסד יוכל להעניק למדען שבתכנית מינוי פרופ' מן המניין בכל אחד משלבי ה .0
 כאשר:

השתתפות משרד העלייה והקליטה והשתתפות הות"ת במימון עלות העסקתו יהיה  .א
 כשל פרופ' חבר והמוסד יממן את העלות הנוספת.

 מענק הקליטה ישוחרר עם קבלת המינוי כפרופ' מן המניין.  .ב
 
השתתפות ובתום השנתיים הראשונות לא יוציא המוסד מינוי למדען במסלול הרגיל תופסק  במידה

 המדען בתוכנית.
 שנים תסתיים השתתפות התוכנית בעלויות העסקת המדען. 5בתום 

 
מדען שיבחר לתוכנית, יועסק בתנאי שכר כחבר הסגל האקדמי הבכיר בהתאם לדרגת המינוי 
האקדמי וכמקובל במוסד )כאמור, בשנתיים הראשונות קיימת האפשרות שהמדען יישא מינוי בדירוג 

אשר ייקלט במהלך שנה"ל, גובה התמיכה הממשלתית יותאם לחלקיות העסקתו  חוקרים(. מדען
 באותה שנה.

 
הסיוע הממשלתי להעסקת מדען בתוכנית מותנה בהשקעה משלימה מצד המוסדות )"מטשינג"( 
אשר מצדם יממנו את ההפרש בין התמיכה הממשלתית לבין עלות המלאה של העסקת המדען 

 בפועל.
שנים ובצורה  5הממשלה במימון העסקתו של המדען תינתן למשך של עד  מובהר בזאת כי תמיכת

פי תעריפים קבועים כמפורט בנספח א'. התעריפים הנ"ל יעודכנו -פוחתת החל מהשנה השלישית על
 אקדמי( המתפרסם ע"י ות"ת. Wמדי שנה בהתאם למדד מחירי עלויות השכר האקדמי של המעביד )

 
 מותנית בעמידה בתנאי הנוהל , באישור ועדה ובזמינות תקציבית.בחירת המועמדים לתכנית 

 
 מועמדים .ג

 
במסגרת "קול קורא" זה, רשאים להגיש מועמדים לתוכנית אוניברסיטאות ומוסדות להשכלה גבוהה 

אשר בכוונתם לקלוט את המדען בתעסוקה מדעית  שאינם אוניברסיטאות המתוקצבים ע"י ות"ת,
 ל האקדמי הבכיר גם לאחר תום תקופת הסיוע הממשלתי. ולהמשיך להעסיקו כחבר הסג

 
 המועמדים המוגשים ע"י המוסדות יענו על תנאי הסף כלהלן:

 



                 

 
 

שנים מיום  3-המועמד עונה להגדרת מדען עולה וביום בחירתו לתוכנית לא חלפו יותר מ ..
 עלייתו.

 המועמד לא הועסק קודם לכן בסיוע של המרכז לקליטה במדע. .0
 ומעלה. 05ביום עלייתו לישראל היה גיל המועמד  .3
שנים מאז קבלת התואר  5.המועמד יהיה ביום בחירתו לתוכנית בעל ותק של לפחות  .0

 השלישי.
 השנים האחרונות. 5.שנים מתוך  4.המועמד עסק במחקר ו/או בפיתוח לפחות  .5
 המוסד מתכוון להעסיק המועמד במינוי באחת מהדרגות: מרצה, מרצה בכיר או פרופ' חבר .2

 או בשנתיים הראשונות כחוקר בדרגות המקבילות להן.
 

 הליך הבחירה .ד
 

הבחירה לתוכנית תבוצע בהליך תחרותי של מצוינות מדעית בכפוף לפרסום ב"קול הקורא" 
 ולהגשת המועמדים ע"י המוסדות.

 
המוסדות יגישו תיק המלצות על כל מועמד )להלן: הצעת מועמדות(, החתום ע"י הגורם המוסמך 

והכולל את הגדרת התפקיד והדרגה בה יועסק המדען, קורות חיים ורשימת הפרסומים )אין  במוסד
לצרף את הפרסומים עצמם(, המלצות של חברי סגל בתוך המוסד )דיקן( והמלצות חיצוניות 

המלצות מהן  5שיאפשרו לוועדת השיפוט להעריך את מצוינות המועמד )התיק יכלול מקסימום 
גלית ממוסד מוכר מחו"ל והמלצה אחת ממוסד להשכלה גבוהה בישראל לפחות המלצה אחת באנ

 שאינו המוסד מגיש המועמדות(.
 

המועמדים יבחרו על פי המלצת ועדת שיפוט מקצועית אשר תדרג את המועמדים על פי קריטריונים 
 של מצוינות מדעית, עצמאות מחקרית, פוטנציאל התרומה וסיכויי הקליטה.

 
ומעלה. מוסד המגיש  23אשר ביום תחילת העסקתם במסגרת התכנית גילם  ניתן להגיש מועמדים

מועמד בגיל זה יתחייב מראש להעסיקו במינוי ארעי בדרוג מרצים או מרצה אורח בדרגת מרצה 
בכיר ומעלה. מועמד כאמור יבחר לתכנית על סמך מינוי המוסד וללא תחרות אך לא יהיה זכאי 

 למענק קליטה.
 

.  0404 בנובמבר 02-ה חמישיעותקים לא יאוחר מיום  5 -הבחירה יש להגיש ב את החומר לוועדת
כניסה ב'  00לידי מרכזת תכנית קמ"ע הגב' דגנית כהן, משרד העלייה והקליטה רח' כנפי נשרים 

  423-3020545טל' לבירורים: 0502032ירושלים. מיקוד 
 
 דיווח ותשלומים .ה
 

לתוכנית, יוציא המוסד למדען מינוי ארעי במסלול מרצים או עם קבלת ההודעה על בחירת המדען 
 במסלול חוקרים באחת מהדרגות המקבילות למרצה, מרצה בכיר או פרופ' חבר.

 
אחת לשנה ימסור המוסד למרכז לקליטה במדע את כתב המינוי ודו"ח כוונות שנתי אליו יצורף 

ביעות הרצון של המוסד מהשתלבותו סיכום פעילות מקצועי של המדען. דו"ח הכוונות ישקף את ש
 של המדען ויעריך את סיכויי קליטתו בהמשך. 



                 

 
 

 
 העברת הדו"ח מהווה תנאי לביצוע התשלום בכל שנה.

 
בתום השנה השנייה, ובאם המוסד יבחר בהמשך העסקת המדען, יצורף לדו"ח כתב מינוי ארעי 

רגות: מרצה, מרצה בכיר, שנים כחבר בסגל האקדמי הבכיר במסלול הרגיל באחת מהד 3למשך 
 פרופ' חבר.

 
 הוצאת כתב המינוי הינה תנאי להמשך השתייכות המדען לתוכנית.

 
 המוסד ימשיך לדווח לקראת תום כל שנה. 

 
לקראת תום השנה החמישית, ובאם המוסד יבחר בהמשך העסקת המדען, המוסד יידרש להציג 

שה לקבלת מענק קליטה. המענק ישולם כתב מינוי בתקן קבוע, דו"ח המסכם את כל התקופה ובק
 למוסד רק עם הצגת כתב מינוי קבוע למדען.

 
לאוקטובר עבור שנה"ל הקודמת  .3-את הדיווחים יש לשלוח לחתומים מטה עד לתאריך ה

 לספטמבר(. 34)שהסתיימה ביום 
 
 
 
 

 על החתום:
 

                                      _ 
 

 מר אמיר גת זינגרעזרא -גברת גרנית בן
 ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות מנהלת המרכז לקליטה במדע

 הוועדה לתכנון ולתקצוב משרד העלייה והקליטה
 , ירושלים03רח' ז'בוטינסקי  , ירושלים00רח' כנפי נשרים 

granitb@moia.gov.il 
 

amir@che.org.il 

 
 
 
 
 

טבלת סכומי הסיוע של משרד העלייה והקליטה וות"ת בתוכנית קמ"ע דור ב' )נתוני   -נספח א' 
 טבלה מעודכנת לתשפ"א תשלח אליכם בהקדם.אומדן(. מצורף כקובץ נוסף.  תש"פתקציב 
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