


:סדר היוםעל 

(ISF)הקרן הלאומית למדע ! נעים להכיר•

הגשת הצעת מחקר לקרן•

דגשים לבניית תקציב•

2



!להכירנעים 

ISF- למדעהקרן הלאומית
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במחקר הבסיסי  התומך היא הגוף המרכזי ( ISF-ה)הקרן הלאומית למדע •
.ישראלבמדינת 

על פי מדדי מצוינות  , המחקר של הקרן ניתנים על בסיס תחרותימענקי •
. מדעית

מדעי , מדעים מדויקים וטכנולוגיה: הקרן מקיפה את כל התחומיםפעילות •
מקבלי המענקים הם חוקרים  . החיים והרפואה ומדעי הרוח והחברה

במוסדות להשכלה גבוהה אחרים ובבתי  , במכוני המחקר, באוניברסיטאות
.  החולים

לאומיים הכוללים אלפי מדענים  -מפעילה מערך שיפוט והערכה ביןהקרן •
.מובילים בארץ ובעולם

הנותרים מקורם 3%; ת"מקורם מהקצבת ותISF-מתקציב ה97%•
מקרנות מיועדות למחקר ומקרנות שמורות , מפרסים, מתרומות ישירות

.  ISF-ידי ה-המנוהלות על

: עוד אודות הקרן באתר האינטרנט•
http://www.isf.org.il/default.asp
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http://www.isf.org.il/default.asp
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דוגמאות למסלולי הקרן
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מענק מחקר אישי  

.  הראויות למענקי מחקרלמחקר בסיסי מטרת התכנית לתמוך בהצעות 

,  וללא קשר להשתייכות מוסדיתמצוינות ואיכות מדעית ההצעות ייבחרו על בסיס 

מדעי הרוח  , מדעי החיים והרפואה, בתחומים של המדעים המדויקים והטכנולוגיה

תכנית זו היא הגדולה והמקיפה ביותר מכל תכניות הליבה של  . ומדעי החברה

.הקרן

תקציב שנתיתקופת מענקשותפיםמספרמחקרתחומי

כל התחומים  

ללא הגבלה

אין מגבלהשנים5חוקרים4עד

https://www.isf.org.il/#/support-channels/1/10
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תכנית ביכורה אישי  

בכל התחומים כדי להניע נבחרים פורצי דרך תכנית ביכורה תומכת במחקרים 

:כיווני מחקר חדשים השייכים לאחת מן הקטגוריות המפורטות להלן

שאינם בחזקת הרחבות של גישות מחקר  מקוריים חדשניים כיווני מחקר •

מקובלות

השונות מהותית לפיתוח גישות מחקריות חדשות כיווני מחקר המכוונים •

.לאפשר פריצות דרך מחקריותמאלה המקובלות בשטח ואשר להן פוטנציאל

שיאפשרו התגברות על מחסומים  פיתוח טכניקות או טכנולוגיות חדשות •

.  קריטיים בתחום המחקר

מספרמחקרתחומי

שותפים

תקציב שנתיתקופת מענק

כל התחומים ללא  

הגבלה

צוייןלאשנים3חוקרים4עד

https://www.isf.org.il/#/support-channels/7/10


מענק ציוד לחבר סגל חדש

ברכישת ציוד מדעי למעבדת מחקר התכנית מיועדת להשתתפות הקרן הלאומית למדע 
הגשה לתכנית זו מחייבת הגשת  . ה באוניברסיטאות בלבד/ת סגל חדש/המוקמת בידי חבר

מענק מחקר אישי או : באחד המסלולים האלה, הצעת מחקר כחוקר יחיד באותו מחזור הגשה
.רפואי-ביכורה או תכנית מורשה למחקר ביו

לא חוקרים )לראשונה למערכת האקדמית בארץ שהצטרף ה יוגדר מי /סגל חדשת /חבר•
.במהלך שלוש השנים האחרונות( ותיקים שעברו ממוסד למוסד

אין  . ה תכלול פריטי ציוד חיוניים לבניית מעבדת המחקר/ת סגל חדש/לציוד של חברבקשה •
.לכלול רשימת פריטים טריוויאליים או תשתית מבנית

ניתן לנצל את כספי המענק לרכישת ציוד שנרכש החל מאוקטובר של השנה לפני שנת  •
ההגשה או באוקטובר של שנת ההצטרפות של החוקר לסגל במסד ועד לתקופה של שלוש 

.שנים מהזכייה
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תקציב שנתיתקופת מענקשותפיםמספר

לניצול בתוך שלוש  חוקר יחיד

שנים מהזכייה

שיעור  . ח"ש2,200,000עד 

ההשתתפות של הקרן הלאומית  

ח"ש1,100,000למדע הוא עד 

https://www.isf.org.il/#/support-channels/4/11
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(  א"רמ)רפואה מתמקדת אישית 

שיביא להבנה  , קידום מחקר חדשני ופורץ דרך בישראלמטרת התכנית היא 

.מעמיקה של ביולוגיה של האדם ושל מנגנונים המעורבים במחלות אנושיות

שעניינו שונות  , התכנית תתמקד במחקר ישיר של הביולוגיה והרפואה של האדם

עיבוד מידע רפואי ודגימות  , ביולוגית שכוללת הבדלים מולקולריים ואחרים

התכנית תהיה רחבה  . ושלתוצאותיו פוטנציאל להשפיע על בריאות וחולי, רפואיות

אבחון  , מבחינת נושאי המחקר ותכלול היבטים כגון זיהוי גורמי סיכון למחלה

על  . וכן תעודד פיתוח טכנולוגיות רלבנטיות, רפואה מונעת ועוד, טיפול, מחלות

.רפואה-תכניות המחקר להציג שילוב של מצוינות מדעית ורלבנטיות ישירה לביו

מספרמחקרתחומי

שותפים

תקציבתקופת מענק

מחקר העוסק בשונות הביולוגית  

בין בני אדם ובהשלכותיה על  

אבחון מחלות  , מצבי בריאות וחולי

.והטיפול בהן

4–ל2בין חוקרים4עד 

שנים

₪ 7,000,000עד 
לעתירי מידע רפואי ועד 

לפיתוח  ₪ 1,750,000

טכנולוגיות מחקר

https://www.isf.org.il/#/support-channels/46/10
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בקשה לתמיכה במחקרים 

בתחום מדע וטכנולוגיה קוונטים

של המועצה ( ת"ות)התכנית הינה פרי שיתוף פעולה בין הועדה לתקצוב ותכנון 

פיתוח אמצעי לחימה ותשתית  , למחקרהמינהללבין ( ג"מל)להשכלה גבוהה 

במטרה לקדם בשנים הקרובות את המחקר  , במשרד הביטחון( ת"מפא)טכנולוגית 

.מדע וטכנולוגיה קוונטייםהאקדמי בארץ בתחום של 

תקציב שנתיתקופת מענקשותפיםמספרמחקרתחומי

מדע וטכנולוגיה  

קוונטיים

י עד  "בקשות תוגשנה ע

חמישה חוקרים ראשיים  

(מקבוצות מחקר שונות)

לחוקר  ₪ 400,000עד שנים3

עד ; ניסיונאיראשי 

לחוקר  ₪ 320,000

תיאורטיקאיראשי 

https://www.isf.org.il/#/support-channels/45/10
https://www.isf.org.il/#/support-channels/45/10


מוקדי מחקר  מסלול 

שבו מתקיימים  , משותףבפרויקט השתתפות מספר חוקרים או צוותי מחקר עצמאיים 
המחקר שלהםתוכניותבין שיתוף פעולה וסינרגיזם אמיתי באורח בולט 

:מטרות התכנית הן

ברמה הגבוהה   ,תחומית-או בין/תחומית ו ,פעילות מחקרית רחבהקידום •

ובמדעי הרוח   ,במדעי החיים והרפואה ,במדעים המדויקים והטכנולוגיה,ביותר

;והחברה

פיתוח שטחי מחקר חדשניים במערכת המחקר הבסיסי באוניברסיטאות  •

.תחומיות-עידוד יוזמות מחקריות בין•
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תקציב שנתיתקופת מענקשותפיםמספרמחקרתחומי

כל התחומים  

ללא הגבלה

שלוש קבוצות  

מחקר

+  שנים 4

4-הארכה ל

שנים נוספות

אין הגבלת  

סכום

https://www.isf.org.il/#/support-channels/5/10


ישראל מענק מחקר–סין 
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. התכנית שמה לה למטרה לטפח את שיתופי הפעולה המחקריים בין מדענים מסין ומישראל

התכנית מופעלת הודות להסכם שיתוף פעולה בין הקרן הלאומית למדעי הטבע 
.לקרן הלאומית למדע (NSFC)בסין

תקציב שנתיתקופת מענקשותפיםמספרמחקרתחומי

חוקר ישראלי  משתנים

וחוקר סיני

-מחקר שנים3עד 

ח"ש350,000

https://www.isf.org.il/#/support-channels/29/10


ישראל מענק מחקר–הודו 
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בין מדענים מהודו לטפח את שיתופי הפעולה המחקריים התכנית שמה לה למטרה 
 University Grant Councilומופעלת הודות להסכם שיתוף פעולה בין ה, ומישראל

באמצעות שני , את התכנית מממנות ממשלות הודו וישראל. לקרן הלאומית למדע
.המממנים כל אחד את החוקר הראשי של ארצו לפי כלליו, הגופים

תקציב שנתיתקופת מענקשותפיםמספרמחקרתחומי

חוקר ישראלי  משתנים

וחוקר הודי

370,000: נסיונישנים3

:  עיוני; ח"ש

; ח"ש220,000

:  ציוד ייעודי

ח "ש180,000

(חד פעמי)

https://www.isf.org.il/#/support-channels/35/10


ישראל מענק מחקר–יפן 
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בין מדענים מיפן  לטפח את שיתופי הפעולה המחקריים התכנית שמה לה למטרה 

התכנית מופעלת הודות להסכם שיתוף פעולה בין האגודה היפנית לקידום . ומישראל
.לקרן הלאומית למדע(  (JSPSהמדע 

תקציב שנתיתקופת מענקשותפיםמספרמחקרתחומי

*חוקר ישראלימשתנים
וחוקר יפני

ח"ש38,000עד שנתיים

לפחות , (בזמן ההגשה)בתנאי שנותרו , התוכנית פתוחה להגשה לחוקרים אשר להם מענק פעיל במסלול מענקי מחקר אישיים בלבד*

.לא כולל שנת הארכה, שנתיים עד לתום שנת המענק האחרונה

https://www.isf.org.il/#/support-channels/42/10


פרסום ספרים
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רותהתכנית מיועדת לסייע בהוצאה לאור של חיבורים שהם  ,  מחקר מדעי הרוחפֵּ

ניתוח שיח ותקשורת בדגש  , תחומי הגובל במדעי הרוח ומחקר תרבות-מחקר בין

.  איכותני

:התכנית מחולקת לשני מסלולים

השתתפות בעלות ההוצאה לאור•

עריכה והכנה גראפית, סיוע בהוצאות מקדמיות כגון תרגום•

תקציב שנתיתקופת מענקשותפיםמספרמחקרתחומי

מחקר , מדעי הרוח

תחומי הגובל  -בין

במדעי הרוח ומחקר 

ניתוח שיח , תרבות

ותקשורת בדגש  

איכותני

לניצול בתוך שנתיים  אין הגבלה

מהזכייה

מעלות  50%עד 

ההוצאה לאור או 

מעלות  100%

ההוצאות המקדמיות

עבור חיבורים שאינם בתחום מדעי הרוח באופן מובהק אך כלולים בתכנית יש לקבל  *

מראש את אישור מנהלת התחום

https://www.isf.org.il/#/support-channels/19/13
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?איך מוצאים שותפים להגשה משותפת

הקרן הלאומית למדע תומכת במחקרים המתנהלים  

.מוסדות מחקר בפריסה ארצית רחבה130-בכ

!קחו יוזמה-הצעד הראשון

.אתרו שותפים פוטנציאליים וצרו עימם קשר

?איך מאתרים

ורנלים מקצועיים בתחום המחקר הרלוונטי'דרך ז

דרך רשימות משתתפים בכנסים  שהשתתפתם בהם

דרך רשימות חברי וועדות עריכה של כתבי עת בתחום

התייעצות עם קולגה בדרג בכיר מתחום המחקר  

המדובר



תהליך השיפוט

 מומלץ לציין מילות מפתח הקשורות לנושא הבקשה שכן -מילות מפתח

באמצעותן עורכות מידעניות הקרן חיפוש למציאת סוקרים שעובדים  

.  בתחום של הצעת המחקר

 הוועדה בוחרת את הסוקרים המקצועיים המתאימים -בחירת הסוקרים

.ביותר לכל בקשה

 המלצות הוועדות המקצועיות מובאות לאישור -אישור המלצות הוועדה

הנהלת הקרן רשאית לפסול בקשה על  . ההנהלה האקדמית ומועצת הקרן

.הסף מנימוקים מדעיים או אדמיניסטרטיביים

יכולת החוקר המגיש להוביל את המחקר  -י החוקר "הובלת המחקר ע

.  המוצע באופן עצמאי הינה חלק בלתי נפרד משיקולי הוועדות המקצועיות

י חוקר שאינו עומד "בסמכותה של הוועדה לדחות בקשה המוגשת ע

יכולת הובלת המחקר באה לידי ביטוי גם . לדעתה במבחן קריטריון זה

כמחבר יחיד או , במסה קריטית של פרסומים מדעיים הנוגעים לנושא

.כמחבר עיקרי
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הגשת הצעת מחקר לקרן
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ההנחיות שלהלן אינן באות במקום הנחיות  ! לידיעתכם
.  הקרן

המקפידה במיוחד על , אנא קראו בעיון את הנחיות הקרן
הצעה שאינה  על הסף לדחות נהלי ההגשה ועלולה 

!!!אלועומדת בנהלים 
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(ם"רמב, אקיריר גל "ד)דגשים לכתיבת ההצעה 

אם יש ספק אז אין ספק, תחום-בעת סיווג הצעת המחקר שלכם לתחום ותת  ,

. תתייעצו עם מנהל מדעי מתאים בקרן

החברה מדעי . 4הרוח מדעי . 3והרפואה מדעי החיים . 2וטכנולוגיה מדוייקיםמדעים . 1

כאשר בוחרים תחום ותת תחום בעצם קובעים לאיזה סוקרים ההצעה תועבר .

.עדיף ללכת לתחום בו אתם חזקים ומוכרים

 מבקשה  ,להגיש לקרן אך ורק בקשה השונה באופן מהותיניתן

או שעתידה להיות מוגשת  ,י הקרן או גוף אחר בארץ"ממומנת ע/שהוגשה

בשנה אקדמית זו לקרן או לגוף אחר בארץ

בלבדבאנגלית הינה ההגשה.

הקפידו על רווחים בין פסקאות וגופן קריא. חשובהלא פחות -אסתטיקה .

.הקרן נותנת הנחיות ברורות

תהיו מפוקסים, לא להתפרס יותר מידי.

פרויקט אינטרדיסציפלינרי בעל  . עדיף לשתף פעולה. שניים עדיפים על אחד

.סיכויי זכייה גבוהים יותר

20.תכתבו עם בטחון אבל לא בשחצנות

https://www.isf.org.il/#/subjects/1
https://www.isf.org.il/#/subjects/2
https://www.isf.org.il/#/subjects/3
https://www.isf.org.il/#/subjects/4


המשך-דגשים לכתיבת ההצעה 

ייתכן כי אתם מצטטים מישהו . תצטטו את המתנגדים ואת הספרות הכי עדכנית

.שיסקור את ההצעה שלכם

קו קוהרנטי, לעשות להם עבודה קלה. אל תעצבנו את הסוקרים.

זוכים  , משתפי פעולה, תשתמשו במנטורים. אל תעשו את זה לבד, תבקשו עזרה

.קודמים

שיש על מה לבסס את המחקר, תראו שישנם תוצאות ראשוניות.

תדאגו לצטט אותם במהלך ההצעה. תציינו סוקרים שמעריכים את עבודתך.

תיעזרו ברשות המחקר.

ביקורת זהה משני סוקרים צריכה להדליק נורה  . תקראו את ביקורות הסוקרים

.אדומה

 עוזר לכוון את . קצרה וקליטה–כותרת -אין הזדמנות שניה לרושם ראשוני

.  ההצעה לסוקרים ספציפיים

 החלק הראשון שיקבע לאיזה סוקרים תשלח ההצעה והאם אותו סוקר  –תקציר

מה  , תציינו למה המחקר חשוב. עדיף לכתוב אחרון. ישתכנע ויקרא את כולה

.מה חדשני ומה התוכנית שלך ואיך אתה הולך להוציא אותה לפועל, כבר נעשה
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המשך-דגשים לכתיבת ההצעה 

 הסעיפים הבאים2עליכם לוודא שהתקציר מכיל את  :

כלומר איך ההצעה שלך טובה יותר ממה שקורה היום בפועל -" חדשנות"
(טכנולוגיה וכו/ שיטות)

"IMPACT"-איך זה משליך על התקדמות המדע וכו'.

המטרה הראשונה היא בעלת הסיכויים  . ת"כל מטרות המחקר צריכות להיות ב

.האחרונה תהיה עם הסיכויים הנמוכים להצלחה, הכי טובים להצלחה

 למה הוא חשוב לקרן, תגדירו את חשיבות המחקר.

.ברקע ובמטרות, על הרעיון להופיע בתקציר. תעשו שימוש באותם משפטים•

לציין כי הנכם מודעים לכך שתהיינה אי . תציינו סיכונים בשימוש בשיטה מסוימת•

.אילו בעיות ושיטות שלא יעבדו וכן לדאוג לתוכנית חלופית

.מסגרת זמן לכל אחת מהמטרות ותוצאה ברורה ומדידה-ז ריאלי"לו•
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 לדבר עם הסטטיסטיקאימומלץ  !

 בבעיותמחקר נתקל הרי כל . שהתגלו במחקרהבנה עמוקה של בעיות להראות.

ים /ים אחר/י פעולה עם חוקר/כאשר תכנית המחקר כוללת שיתוף-פ"מכתבי שת

להראות  זהו אמצעי . פ"הבקשה יש לצרף מכתבי שתי /ים עם מגיש/ם נמנה/שאינו

אנחנו  "...כדאי שבמכתב תהיה הצהרה בנוסח . למה שהנכם מצהירים" גב"שיש 
אשמח לתת לו להשתמש בכלים שלנו לצורך  Xפעולה במחקר מתכוונים לשתף 

..."כך

 בהצגת  : אנו ממליצים להשקיע בכתיבת ההצעה בכל הרמותעריכה לשונית מדעית

בהגשת תקציב סביר הבנוי לפי הכללים ובכתיבה רהוטה  , רעיון מדעי חדשני

. ומשכנעת

מורידה  "אנגלית לא טובה . על ההצעה להיכתב בשפה האנגלית, כאמור: אנגלית

,  לכן מסרו את ההצעה שלכם לעורך בשפה האנגלית. ומעייפת את הסוקר" נקודות

.עדיף ברמת שפת אם

23
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אלא אם  , (בכל מסלול שייבחר)הקרן י "להגיש בקשה שנדחתה עניתן •
.אחרתבמכתב הדחייה צוין 

הבקשה נשלחת לעתים  . עם הבקשות החדשותמתחרה חוזרת בקשה •
להחלטת הוועדה בהתאם ,בהכרח אך לא , לסוקרים הקודמיםגם 

.המקצועית

לרבות , לנכוןיכול לשנות את מה שהוא רואה בבקשה החוזרת החוקר •
.להוסיף חוקר

יעלה על  שלא הקרן יצרף מכתב י "ע( פעם אחת)חוקר שבקשתו נדחתה •
:יפורטובו עמודים באנגלית 5

. ההבדלים מן הבקשה הקודמת•

בהתייחס לביקורות , והשיפורים שהוכנסו בהצעה הנוכחיתהתיקונים •
;  ('וכוהסוקרים 

.יש להתייחס לכל הביקורותאך , לערוך שינוייםחובה אין •

24

הגשת בקשה חוזרת
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 מדרגת מרצה או מקביל לו ומעלה או  בעלי תואר שלישי אקדמי חברי סגל

משרה במוסד בעלי יכולת  50%בעל מינוי אקדמי המועסקים בלפחות 

והאמצעים הנחוצים להוביל מחקר מדעי באופן עצמאי לאורך כל תקופת  

.  המענק

 בלבדכחוקר ראשי חוקר יכול להופיע בהצעה.

 בטבלת הזכאויות שבקובץ  . רק הצעת מחקר אחת באותו מסלולניתן להגיש

.אסור להגיש במקביל/ ההנחיות תוכלו לראות מה מותר 

חוקרים ראשיים4י מקסימום "בקשות יוגשו ע.

לא ניתן לצרף או להסיר חוקר לאחר ההגשה.

  חוקר ראשי בעל מענק פעיל רשאי להגיש בקשה חדשה בשנה האחרונה של

.המענק הפעיל

 כחוקר משתף פעולה חוקר ראשי יכול להיות רשום(collaborator ) בהצעה של

לפי נהלי הקרן הוא אינו יכול לקבל כסף מהמחקר בו הוא משתף  . מוסד אחר

.פעולה

 בארץהמענק יתבצע .

(.למעט בתוכניות משותפות )ל "אין אפשרות להוסיף חוקר מחו

?  ISF""מי זכאי להגיש הצעה ל



זכאות להגשה  

בתכניות הקרן  

השונות למחזור  

2019פ "תש
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 בקשה מתוקנת של הצעת מחקר שנדחתה פעמיים  להגיש אין

.האחרונותבשלוש השנים ( באחד ממסלולי הקרן)

 מימון סקרים או  : כגון, בקשות לאיסוף נתונים גרידאלהגיש אין
,  בהגדרה זו נכללים גם פרסום ממצאים בלבד.תכניות דסקריפטיביות

והכנת עבודות עריכה ותרגום , הוצאת ספרים, הכנת מאגרי מידע

.ביבליוגרפיות

 לכלול בתוך טקסט באנגלית מילים הכתובות בשפה העבריתאין  .

לא תישלח  ( אפילו מילים בודדות)בקשה שתכלול טקסט בעברית 
,ללשון העבריתמהותיתקשור שנושאן מחקר לגבי הצעות  .לשיפוט

.אישורלמנהלת המדעית של מדעי הרוח ולבקש על החוקר לפנות 
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 מאגר המענקים"אנו ממליצים בחום להיכנס לחלון  ."

י סינון  "י הקרן ותוכלו ע"בחלון זה תיחשפו למאגר הצעות המחקר הממומנות ע

. י הקרן בעבר ובהווה"פשוט לצפות בפרטי הצעות המחקר שנתמכו ע

גובה המענק ולכמה שנים , שמות החוקרים, שם ההצעה: המידע שיעלה הינו

.הוא ניתן

(2019)פ "סיכום מחזור תש
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קצת שיעורי בית 

https://www.isf.org.il/#/studies
https://www.isf.org.il/Files/Announcement/סטטיסטיקות לסוף מחזור 2019.pdf
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ההרשמה להגשת בקשה  

"כניסת חוקרים", הינה דרך האתר
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דגשים לבניית תקציב
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גובה תקציב המבוקש
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Personnel-אדםכח
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Personnel-אדםכח

35%-20%בממוצע : אחוז המשרה+ שמות החוקרים •

חברי סגל במינוי אקדמי ועבור  , אין לכלול שכר לחוקרים•

חוקרים שרשאים להגיש לכל מסלול אחר בקרן
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Perssonel-אדם כח
מלגה לסטודנטשכר לעוזר מחקר

טרם "במקום שם ניתן לרשום ".טרם נקבע"במקום שם ניתן לרשום שמות

".נקבע

12עדיף לקבוע אחוז משרה על פני אחוז משרה

אם מדובר בתקופה שונה יש , חודשים

להסביר בהצדקת התקציב

12עדיף לקבוע אחוז משרה על פני 

אם מדובר בתקופה שונה  , חודשים

יש להסביר בהצדקת התקציב

שכר ברוטו נקבע בעזרת טבלת דרגות  שכר

.שכר

המלצות להענקת מלגות לתארים  

שונים

לא ניתן לשלם שכר פחות משכר מינימום  מגבלת שכר

.לשעה₪ 29.2לחודש או ₪ 5300–

לא ניתן לשלם המלגות מעל  

:  התקרות הבאות

9,500₪מסטרנט 
ח"ש13,500פוסט /דוקטורנט

נסיעות+משרה100%-שכר ברוטו לשכר שנתי

עלות שכר  Xאחוז משרה  Xלחודש 

(1.25 )Xמספר חודשים.

מלגה  )מלגה 100%-לקבוע בסיס ל

מלגת+מתקדמיםס לתארים "מביה

מספר  Xאחוז משרה X( מחקר

39.חודשים



Supplies-ציוד אזיל וחומרים 
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Supplies-ציוד אזיל וחומרים 

תחת הגדרות כלליות  לאחד סעיפי רכש מומלץ •

(.'כימיקלים וכו, גזים: כמו)יותר 

ניתן לבקש בתחום מדעי –ספרות מקצועית •

.  החברה והרוח ובמסגרת מענק מחקר אישי בלבד

מיועד רק עבור ספרים שאינם מצויים בספריית  

ניתן  . המוסד של החוקר או בספריה הלאומית

מהתקציב  15%לתקצב סעיף זה עד לגובה 

.השנתי המוגש
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,  כולל שרותי ייעוץ –בסעיף זה ניתן לכלול שירותים •

שרותי תחזוקה, תשלום לנבדקים 

ונותן שירות לא נותן חשבונית יש לתקצב את במידה –

.סעיף שכרהשרות תחת 

נעים סביב  –שירותי ייעוץ סטטיסטי ושירותי סקרים  –

כל אחד₪ 10,000

42

Services-שירותים 



לשנה לנסיעות  ₪ 6,000הקצבה של עד –ל "נסיעות לחו•
. המועסקים בפרויקטשל דוקטורנטים או פוסט דוקטורנטים 

.מיועד למטרת השתתפות בכנסים בינלאומיים בלבד

משאבי , הערכה לעלות הטיסה והמלון יש לקבל מנועה שרון
.אנוש

רק במקרים חריגים  ינתן–ל "ל ונסיעות בארץ ובחו"אש•
שהנסיעה חיונית לביצוע המחקר או שנשוא המחקר נמצא 

.  ל"בחו
ניתן לתקצב סעיף זה באחת משתי  –נסיעות מיוחדות בארץ –

:ח"ש6,000-בסדר גודל של כ, הדרכים הבאות
פ עלות נסיעה בתחבורה ציבורית"ע1.

₪  1.96–החזר נסיעה לקילומטר לפי כללי האוניברסיטה–' פ קילומטרז"ע2.
(עלות2.25-כ)ברוטו 

.ליום$ 75–בהתאם לנוהל האוניברסיטה -ל "אש–
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אינם מאושרים בצורה אוטומטית ולכן חשוב  מחשב וציוד נלווה •

.לפרט את הצורך בהם בהצדקת תקציב

ניתן לכלול מחשב נייח אחד ומחשב  –מחשבים לחוקרים ראשיים •

נייד אחד או טאבלט לכל חוקר ראשי  

מחשבים לסטודנטים•

תוכנות•

ציוד הקיפי•

שירותי ענן•

ציוד מחשוב ייעודי אחר החיוני למחקר הספציפי•
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Computers-מחשבים 



Miscellaneousשונות
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Miscellaneous-שונות 

(.לשנה₪ 1,000-2,000)ספרות מקצועית רכישת •

ניתן לכלול גם מימון עבור תרגום ועריכה  –דמי פרסום בעיתונים מדעיים •
(.לשנה₪ 5,000-10,000)–במידת הצורך 

.לשנה₪ 3,000עד –צילומים וציוד משרדי •

.חברות באגודות מדעיות לחוקר ראשי בלבד•

מהתקציב  15%הסכום הכולל בסעיף שונות לא יעלה על : שימו לב
.השנתי בכל שנה

ואינה ניתנת  , ההקצבה לפריטים השונים בסעיף שונות תנוצל בכל שנה•
.להעברה משנה לשנה

א ואו ציוד אזיל באותה שנת "יתרות בסעיף שונות ניתן להעביר לסעיף כ•
. תקציב 
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Equipmentציוד 
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.120,000₪עד ציוד יעודי ניתן לכלול •

טרם הגשת  , לציוד המבוקשהצעת מחיר מומלץ לקבל •
.הצעת המחקר

.מ"מע17%במידה ומדובר בציוד שנרכש בארץ יש להוסיף •

בנוסף לעלות  26-30%ל יש להוסיף "אם הציוד מיובא מחו•
.הוצאות יבואעבור , הציוד

של במחצית הראשונה ניתן לרכוש את הציוד הייעודי •
.תקופת המענק

לא ניתן יהיה )בסעיף זה מחייב אישור הקרן מראש כל שינוי •
(.להעביר תקציב מסעיפים אחרים לסעיף זה
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  Budget-כ "סה
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– Budgetכ "סה
התקורה מיועדת )תיכלל אוטומטית 17%בגובה -תקורה •

(.לכיסוי חלק מההוצאות הבלתי ישירות של המחקר

הסכום שהוקצב למימון המחקר -שינויים בסעיפי התקציב •
כל . מיועד עבור סעיפי התקציב שנכללו בהצעת המחקר

הוצאה שלא מוזכרת בהצעה המקורית מחייבת אישור הקרן  
.מראש

העברת סכומים בין הסעיפים -שינויים מאושרים מראש •
אדם לסעיף כחמסעיף : הבאים מאושרת ללא הגבלה

.שירותים וציוד אזיל ולהיפך, חומרים

באמצעות העברה , לא ניתן להגדיל-שינויים לא מאושרים •
מחשוב ולציוד ל, את הסכום שאושר לנסיעות, בין סעיפים

.ייעודי
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:אין לכלול בתקציב

תשלום משכורת לחוקרים מגישי  -שכר חוקרים •
לחברי סגל עם מינוי אקדמי ולחוקר הרשאי  , בקשה

להגיש בקשה לאחד ממסלולי הקרן

אלא במקרים  -ל"ל ונסיעות בארץ ובחו"אש•
חריגים שהנסיעה חיונית לביצוע המחקר או לנשוא  

.  ל"המחקר הנמצא בחו

הוצאות אירוח•

שבתון•

השתלמויות•

סמינריונים•
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:בתקציבאין לכלול 

הכנת ביבליוגרפיות•

אלא במסגרת דמי –עבודות עריכה ותרגום •

פרסום

הכנה ופרסום של ספרים ומונוגרפיות•

רק אם נערכים לצורך השגת  –הכנת מאגרי מידע •

יעדי מחקר מוגדרים

ביצוע סקרים גרידא•

כתיבת עבודות דוקטורט•

תשתית מחקרית•
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ציוד להקמת מעבדה לחבר סגל חדש
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Budget Details-פרטי תקציב 
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Budget Details-פרטי תקציב 

במסך זה יש לכלול את פריטי הציוד המבוקשים  •

.  ועלותם

עבור פריטי ציוד שעלות כל אחד מהם מעל  •
יש צורך להעלות חלופות ופרופורמות  ₪  120,000

(לפי תבנית למילוי שיש להוריד ממסך זה)

המערכת תחשב אוטומטית את עלות הציוד  •

המבוקש ואת חלק הקרן והמוסד  

רכישת הציוד אמורה להתבצע תוך שנה אחת•
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-תיאור הציוד והצדקות לרכישתו 

Description and justifications
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-תיאור הציוד והצדקות לרכישתו 

Description and justifications
. המופיעה על המסך( טמפלייט)יש צורך בהורדת התבנית •

.לאחר מילוי הטופס יש להעלותו חזרה•

( עמודים15הגבלה של עד : )התבנית כוללת מספר סעיפים•
תיאור הציוד והשימושים בו

התייחסות לציוד דומה הקיים במוסד ונגישותו

הצדקות לציוד המבוקש

התנאים הנדרשים להפעלת הציוד

משתמשים אחרים בציוד

מכתב המסביר את ההבדלים בין הפריטים המבוקשים.

במקרה  -עבור בקשה לציוד הקמת מעבדה לחבר סגל חדש •
-I-במענק לחבר סגל חדש בתכנית הזכיהשל הגשה או 

CORE   יש להעלות מכתב המסביר את ההבדלים בין הפריטים
57.המבוקשים


