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מיומנויות	מחקר
הרוח  מדעי  של  יכולתם  את  להבטיח  כדי  מחקר  שפות  ללימודי  למסגרות  לאומי  מתווה  לגבש    6 

מתווה  על  למחקר.  הנדרשות  השפות  במגוון  וחוקרים  מחקר  תלמידי  ולהכשיר  להמשיך  בישראל 

וכן הפקולטות למדעי  ובראשן מל"ג-ות"ת,  כזה להתגבש בשיתוף הרשויות הלאומיות המתאימות, 

לנושא.  והקצאת מימון מתאים  בין מוסדות ההשכלה הגבוהה  ביסוס שיתוף פעולה  הרוח, אגב 

לחזק את התמיכה במסגרות הכשרה אוניברסיטאיות לחוקרים עתידיים במדעי הרוח הדיגיטליים.    7 

תשתיות	מחקר
להכיר בהקמת מאגרי מידע כתוצר מחקרי לכל דבר ועניין, הן בתהליכי התקצוב והמימון של מדעי    8 

הרוח ברמה הלאומית ובאוניברסיטאות עצמן והן בתהליכי הקידום האקדמי של החוקרים בתחום, 

אגב הגדרת קריטריונים שיאפשרו להעריך את איכותם של מאגרים כאלו. 

להקים מסגרת מיוחדת למימון מיזמי מחקר תשתיתיים במדעי הרוח שעיקרם איסוף מידע, אחסונו    9 

והנגשתו, אם בידי חוקרים יחידים, אם בידי קבוצת חוקרים ואם בשיתוף פעולה בין חוקרים וגופים 

צריכה  למדע,  הלאומית  הקרן  בחסות  להיות  שיכולה  כזו,  מסגרת  וארכיונים.  ספריות  כמו  נוספים 

להישען על שיפוט עמיתים, שיבטיח את רמתן המדעית של התשתיות הנתמכות, אך מימונן יהיה 

נוסף לאורך שלבי  ולפי שיפוט עמיתים  מוגדרות מראש  דרך  וייעשה על בסיס אבני  לטווח ארוך 

ואגב שמירה על המימון המובטח. צורך בהגשת בקשה חדשה לחלוטין  התקדמות המיזם, ללא 

להקים או להרחיב את נגישותן של תשתיות סריקה ודיגיטציה של חומרים מסוגים שונים לשימוש    10 

עלויות  בהשתת  אלה  תשתיות  להפעלת  מתאים  טכני  צוות  ולהקצות  הרוח  ממדעי  חוקרים  של 

סריקה  תשתיות  של  מושכל  לניצול  דרכים  לבחון  יש  מזה,  כחלק  החוקרים.  על  סבירות  שימוש 

ושם.  ויד  בגופים חוץ-אקדמיים, כמו הספרייה הלאומית  בין היתר  קיימות,  ודיגיטציה 

וקטלוג  ניהול  וכלי  אחסון  פלטפורמת  שיספק   )data-repository( דיגיטלי  לאומי  מאגר  להקים    11 

לכול.  נגיש  יהיה  זה  ולהקפיד שהחומר המופקד במאגר  לאוספים שיפקידו חוקרים 

להקצות מימון מיוחד למחקרים ולחוקרים העוסקים בתהליכי דיגיטציה שונים במדעי הרוח ולבחון    12 

הקמת תוכניות לימוד מתאימות, כולל הכשרה לסטודנטים לתארים מתקדמים. 

תקצוב	מדעי	הרוח	ומימונם
להתאים את סעיף הפרסומים במודל התקצוב של ות"ת לִתגמול בגין מגוון תוצרי המחקר במדעי    1 

הרוח אגב שקלול מתאים של סוגי תוצרים אלה והבחנה איכותית ביניהם. בשקלול סוגי הפרסומים 

יש להביא בחשבון קריטריונים המתאימים לדרכי המחקר במדעי הרוח. ובבחינת איכותם 

ובעיקר  הרוח,  במדעי  מדעיים  פרסומים  הפקת  לתהליכי  הניתן  המימון  את  ניכרת  במידה  להגדיל    2 

למדע  הלאומית  הקרן  של  הייעודית  התוכנית  הרחבת  באמצעות  למשל  ספרים,  של  לפרסומים 

לפרסום ספרים או בשינוי נוהלי תוכנית המענקים האישיים של הקרן כדי שיאפשרו שימוש בחלק 

מתקציב המחקר למטרה זו. על כל תמיכה מסוג זה להיות מותנה בפרסום בבמה מדעית מובילה 

ובתהליך שיפוט עמיתים כמקובל בעולם האקדמי.

מענקי  של  למקומם  ות"ת  של  התקצוב  במודל  התחרותיות  בקרנות  הזכייה  סעיף  את  להתאים    3 

המחקר בפעילות המדעית במדעי הרוח, למשל בהקטנת חלקו במרכיב המחקר, לפחות עבור מדעי 

לגרוע מחשיבותו של מימון מענקי מחקר  בלי  ולא בשיעורה,  בזכייה עצמה  או בהתמקדות  הרוח, 

ופורצי דרך. נדרשים לעריכת מחקרים מקוריים, מצטיינים  במדעי הרוח, כאשר אלה 

דרכי  את  גם  לשקף  כדי  בו  שיהיה  ות"ת  של  התקצוב  במודל  הידע  העברת  סעיף  את  להרחיב    4 

עיון פופולריים  נתינת תגמול על פרסום ספרי  העברת הידע המקובלות במדעי הרוח, למשל אגב 

למחצה, העברת הרצאות וקורסים לציבור הרחב ועוד. פעולות אלה כמובן אינן באות להחליף את 

ליבת העשייה המחקרית בתחום.

לגבש מדיניות תקצוב שתבטיח מסה קריטית של חוקרים מצטיינים בתחומי מדעי הרוח השונים    5 

בלא תלות במספר הסטודנטים בתחום.




