
 
 

 
 כללים לאישור ולהערכת השתלמויות –מיקרוביולוגים קידום וותק 

 
 
 

 כללי:
המלצה לקידום בדרגה צריכה להיות מוגשת על ידי מילוי טופס בקשה להעלאה בדרגה, חתום על ידי 

 הממונה הישיר וראש היחידה. יש לצרף מכתב המלצה.
 לקיצור.במקרה של בקשה לקיצור פז"ם, חובה לצרף מכתב אשר ידגיש וינמק את ההמלצה 

 
 

 טבלת קידום:
 הקידום בדרגה יבוצע על פי טבלת הקידום המצורפת בזה.

 בטבלה מוגדרות שעות ההשתלמות הדרושות לצורך הקידום תוך ציון כמה מהן נובעות מקורסים.
 
 

 קורסים:
 לאחר קבלת הדרגה הקודמת. שהסתיימויוכרו רק קורסים 

 
לגבי קורסים הרשומים בקטלוגים של לימודי הסמכה ו/או מוסמכים, המפתח לאישור שעות /  .א

 נקודות קידום הוא:
 

 שעות השתלמות 05 נקודות = 2
 שעות השתלמות 05 נקודות =  3
 לפי אישור יו"ר הוועדה נקודות ומעלה =  4

 
 משעות ההשתלמות. 05%תקנה בונוס של עמידה בדרישות האקדמיות של הקורס 

 יש לרשום בטופס הבקשה את מספר הקורס.
 

 קורסים כלליים שאינם בקטלוג: .ב
 יש לבקש אישור מראש של יו"ר הוועדה המקצועית אשר ייקבע את הניקוד עבור הקורס.

את הבקשה יש להפנות לאגף משאבי אנוש ולפרט את נושא ההשתלמות ומקום ההשתלמות 
 סילבוס.ולצרף גם 

  
 קורסים לשפות: .ג

 יוכרו רק שפות המוכרות על ידי בית ספר ללימודי מוסמכים
 ניתן לאשר קורס אחד לשפה זרה לצורך קידום בכל דרגה.

 
 
 

 השתלמות בשיטות עבודה:
לימוד מעשי של שיטות עבודה ו/או הפעלת ציוד, לאחר שאושר מראש, יזכה את התלמיד בשעת 

 לימוד, בכפיפות לאישור בכתב של המורה )המדריך(.השתלמות עבור כל שעת 
 מדובר רק בהשתלמויות המבוצעות במעבדה שבה העובד אינו עובד בדרך קבע.

 באישור יפורטו:
שם האחראי להשתלמות, היקף ואופי ההשתלמות, מקום ההשתלמות, תאריך התחלה, תאריך גמר 

 והערכה על המשתלם.
 "ח בכתב על השתלמותו.בתום ההשתלמות על המשתלם להגיש דו

 
 
 
 
 
 



 
 סמינריונים, הרצאות ופרסומים:

 שעות השתלמות. 05 -מחלקתי מקומי יזכה את נותן ההרצאה ב מתן סמינריון
 שעות השתלמות. 25 -מתן סמינריון מחלקתי במוסד אחר בארץ יזכה את נותן ההרצאה ב

 שעות השתלמות. 45 -הרצאה בכינוס בינלאומי ו/או לאומי, תזכה את נותן ההרצאה ב
 20 -שותפות בהרצאה בכינוס בינלאומי ו/או לאומי, ללא הגשתה באופן אישי, תזכה את המכין ב

 שעות השתלמות.
 שעות השתלמות. 00 -השתתפות בפרסום תקציר בספר כינוס, תזכה את המפרסם ב

 05 -בינלאומית, יזוכו במיקרוביולוג/ביולוג אקדמי ועמ"מ, שהינם שותפים לפרסום מדעי בעיתונות 
 שעות. 20שעות השתלמות, במקרה שהמחבר מופיע ראשון בפרסום הוא יקבל בנוסף, בונוס של 

בעת הגשת פרסום לצורך קידום בדרגה, יש לצרף רשימת פרסומים, מודפסת מצטברת של העובד 
 בהמלצה הנוכחית. כאשר עליה יש לציין אילו פרסומים הוגשו כבר לוועדה לצורך קידום ואילו מוגשים

 לוועדה פרסום שפורסם שלוש שנים לפני הגשת הבקשה לקידום בדרגה.אין אפשרות להגיש 
 
 
 

 הכרות תודה
נקודות השתלמות עבור כל "הכרת תודה" במאמר. מספר הנקודות המרבי הניתן לצבירה  20יוכרו 

 .05מהכרת תודה במאמרים, לצורך קידום מדרגה לדרגה, לא יעלה על 
 
 
 

 דו"חות מחקר:
 דו"ח מחקר אינו מזכה בנקודות השתלמות.

 
 
 

 תקופות עבודה בחו"ל:
הוועדה רשאית לאשר תקופות עבודה במקצוע בחו"ל כתקופת עבודה לצורך קידום בדרגה, זאת על 
סמך הצגת אישור מפורט על עבודה במקצוע, ציון תאריכים והיקף תעסוקה, מטעם המנחה המקצועי 

 "ל.במקום העבודה בחו
 
 
 

 בכ"מ בכיר:

הממונה על ביצוע נושא מחקר  M.Scאו מוסמך  .Ph.Dבכ"מ בכיר הינו בכ"מ בעל/ת תואר דוקטור 

 מטעם מנהל המחלקה, או ממנוה על צוות עובדים, או ממונה על מעבדות הוראה.
לאישור בכ"מ בכיר יש להגיש באמצעות טופס בקשה חתום על ידי הממונה הישיר וראש בקשות 

 ה.היחיד
יש לצרף: קורות חיים, רשימת פרסומים, צילומים של הדף הראשון של הפרסומים משלוש השנים 

 האחרונות ומכתב המלצה מפורט ומנומק.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 כללי קידום בדרוג המיקרוביולוגים
 
 39-39הסכם 

 

 שנות שהיה דרגה תואר
נקודות 

 השתלמות
מתוכם 
 בקורסים

 דרגה

 

 0055   0 0ה עמ"מ

 0555 25 055 2 ה 

 4555 25 055 2 ד 

 3555 35 005 3 ג 

 2555  005 3 ב 

 0555  005 3 א 

 0055  005 0 אישית 0א 

 0255  005 6 אישית 2א 

 0355    אישית 3א 2/0/52 -מ

 

B.Sc 0555   0 ה 

 4555 05 055 2 ד 

 3555 05 055 2 ג 

 2555 05 055 2 ב 

 0555 05 005 3 א 

 0055  005 3 0א 

 0255  005 3 2א 

 0355  005 3 אישית 3א 

 0455    אישית 4א (5/56 -)מ

 

M.Sc 4552 05 05 0 ד 

 3552 05 055 2 ג 

 2552 05 055 2 ב 

 0552 05 055 2 א 

 0052 05 005 3 0א 

 0252  005 3 2א 

 0352  005 3 3א 

 0452  005 6 אישית 4א 

 0052    אישית 0א 2/0/52 -מ

 

      בכ"מ בכיר

 452  005 3 4א 0.2.54אחרי 

 052  255 6 0א 6056520

 652    6אישית א 4.2.50 -אושר ב

 

Ph.D 3553  055 2 ג 

 2553  055 2 ב 

 0553  055 2 א 

 0053  005 3 0א 

 0253  005 3 2א 

 0353  005 3 3א 

 0453    4א 

 

      בכ"מ בכיר

 053  055 2 0א 6056555

 253  055 2 2א 

 353  055 2 3א 

 453  005 3 4א 0.2.54אחרי 

 053  255 4 0א 0.4.50אחרי 

 653    6א 

 


