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 כללי הסיוע לעולים                      

 
 "ז/טבת/תש"פט

 2020ינואר,  13
 תפוצת נהלים אל:

  
 שלום רב,

 

 
 163הוראת שעה מס' 

 קמ"ע דור א' –תכנית לקליטת מדענים עולים  הנדון:
 

 
 כללי .1
 

 ת  מתוקצבת ומופעל 27/6/97מיום  2241ע"פ החלטת הממשלה מס'  1.1 
 במשרד  העלייה והקליטה  תכנית  קמ"ע לקליטה ארוכת טווח של   

 .ימדענים מצטיינים במגזר הציבור
 

 תכנית זו באה להבטיח העסקה של מדענים עולים מצטיינים   1.2 
שהומלצו ע"י ועדת המינויים הארצית שמונתה ע"י המשרד ומועסקים   

מוסדות  המחקר במסגרת קבוצות מחקר קיימות באוניברסיטאות וב
 הציבוריים )מכללות, מכוני מחקר ובתי חולים(.

 
 מיום  79חכ/ ) 8.9.2010מיום  2267 מס' ת ממשלההחלטע"פ  1.3 

, שונתה מתכונת (של ועדת השרים לענייני כלכלה 18.8.2010
הבחירה לתכנית קמ"ע  ושונו תנאי התכנית לגבי המועמדים 

 החדשים.
 

נכנסה לתוקפה החלטת ית בטרם מדענים אשר נבחרו לתוכנ 1.4
 ."דור א'"יקראו להלן  הממשלה האמורה

 
 .  "דור א'הנוגעים ל"הוראה זו מפרטת את הזכאות והסיוע     1.5

 
 

 זכאות ומינוי .2

 
 מדען שהשלים בעבר את הליכי המינוי לתכנית. 2.1 
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 המדענים שנבחרו לתכנית יועסקו בדרגת חוקר, חוקר בכיר או עמית  2.2 
 מחקר )או במינוח דרגות מקביל הנהוג במוסד( כמו כן המינוי יכול   
להיות במסלול ההוראה )מרצה, מרצה בכיר, פרופ' חבר או כל מינוח   
 מקביל הנהוג  במוסד(, או , כל דירוג מקצועי אחר המותנה באישור   
 מוקדם של המרכז לקליטה במדע .  

 
ע"י המוסד ובהתאם לנהלים   הליכי המינוי  וחידושו מעת לעת יעשו 2.3

 הנהוגים בו.

 
 לגיל  הגיעומדען שעבר הליכי מינוי כאמור ישתייך לתוכנית עד  2.4 
 הפרישה )המינוי הינו לתקופה של שלוש שנים וכל הארכה תהיה   
 כפופה למגבלות חוק התקציב(.  

 
 שכר המדענים וזכויותיהם המשולמים ע"י המוסדות יהיו זהים לאלה  2.5 

 ל החוקר או המרצה בדרגתם בסגל המוסד.ש

 
 הפסקת המינוי תהיה אפשרית בהתראה, כמקובל בחוק, בהתאם  2.6 
 לתקנוני המוסד ובאישור המשרד.  

 
  במקרים בהם קבוצת המחקר אליה משתייך המדען הפסיקה  2.7 
  פעילותה, או  במידה והמוסד החליט לצמצם פעילות זו באופן   
 ויעשה  למרכז לקליטה במדע במשרדהודעה   משמעותי, תועבר  

 מחקר אחרת )במוסד עצמו או במוסד אחר(. מאמץ להעבירו לקבוצת

 
 במידה ותפקודו של המדען לא יענה לנורמות המקובלות במוסד,  2.8 
 יכולה ועדה מקצועית, לגבי חברי הסגל האקדמי, להמליץ שלא   
 לחדש את המינוי.  

              
 במקרה זה תפתח  ,ניתן יהיה להמליץ על קידום בדרגתו של המדען 2.9 

 כמו כן, ניתן  .המדען פרוצדורה כמקובל במסלול אליו משתייך                    
 העברת מדען ממסלול מחקר למסלול הוראה ונוהל  להמליץ על  
 המעבר יקבע בהתאם למקובל במוסד.  
 שתייך לתוכנית קמ"ע אך מדען שעבר למסלול הוראה ימשיך לה  
 הסיוע בגינו יוגבל לסכום המקסימאלי בדרגת פרופ' חבר וללא   
 תוספת הוראה.  

 
  מדענים בתכנית. 240הסיוע לא יעלה על סה"כ  2.10 
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 עלויות .3

 
למוסדות מתוקצבי  ות"ת ועד  60%סכום השתתפות המשרד יהיה עד     3.1

וזאת בהתאם לטבלת השכר  למוסדות שאינם מתוקצבי  ות"ת  80%
שנקבעת מידי שנה ע"י הוועדה לתכנון ותקצוב )ות"ת( של המוסדות 
להשכלה גבוהה, בתוספת אחוז שתינתן על ידי המשרד העלייה 
והקליטה בגין רכיבים נוספים המשולמים בפועל למדען, אך אינם 

 -נכללים בטבלת הות"ת כמפורט להלן:
 

עלות שנתית  דרגת המינוי 
ומדן אעפ"י 

 טתשע"-לות"ת 

השתתפות 
המשרד 

במוסדות 
 מתוקצבי ות"ת.

 209,975₪ 301,298₪ חוקר )מרצה( 1

  246,568₪  353,807₪ חוקר בכיר )מרצה בכיר( 2

  290,788₪  417,259₪ עמית מחקר )פרופ' חבר( 3

  212,541₪  304,981₪ מהנדס 4

 
 הזכאות לתוספת בגין מחקר ב' , תינתן לאחר אישור המשרד . 3.2

מהתוספת ששולמה בפועל למדען בגין  30%המשרד ישלם עד 
 מחקר ב'.

 
עדכון השכר יעשה מידי שנה בהתאם להנחיות הוועדה לתכנון  3.3

 ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה.

 

 
 .1/4/1998  : תחולה .4
 
 
 . 2020/231/1         תפוגה: .5
 
 
 . 30-12-02-13תקנה תקציבית:  .6
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 כל האמור בהוראת שעה זו מותנה בקיום תקציב.

 
 
 
 
 
 
 
 

 ב ב ר כ ה,
 
 חביב קצב 
 המנהל הכללי

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 העתקים:
 

  שר העלייה והקליטה –ח"כ יואב גלנט 
 היועצת המשפטית -רבל  -עו"ד מיכל שטרית 
  חשבת המשרד –גב' חני גד 
 יק אוחנה, סמנכ"ל, חטיבת פרטמר איצ 
 מר אופיר להב, סמנכ"ל, אגף בכיר לתכנון מדיניות תקצוב ומחקר 

 המק"ב תמנהל – זינגר עזרא-בן תגב' גרני 
 מנהלי מחוזות/לשכות 
  גזברים מחוזיים 
 חברי הנהלה 
 חברי ועדת נהלים 

 
 


