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 יישום תכנית ות"ת להקמה ושדרוג של תשתיות מחקר:

 - לאוניברסיטאות המחקר למענקי ציוד מחקר מוסדילהגשת בקשות קול קורא תחרותי 

  ("אפ)תש' במחזור 

 רקע .1

מתבססת . התכנית המופעלת בות"ת החל מתש"פתכנית  המחקר המוסדי היאתכנית מענקי ציוד 

על אף שבין  על עקרונות דומים לתכנית המופעלת ע"י הקרן הלאומית למדע עד תשע"ט )ועד בכלל(

התכניות קיימים מספר הבדלים מהותיים המתייחסים, בין היתר, לגובה מענקי הציוד בתכניות, 

 .שתתפות המוסדות בעלויות הרכישה ועודלשיעורי ה

נושא תשתיות תשפ"ב סומן -תשע"זשל מערכת ההשכלה הגבוהה לשנים שנתית -בתכנית הרב

בהמשך לכך התכנית למענקי ציוד מחקר מוסדי היא אחד כאחד היעדים המרכזיים. המחקר 

 הקרובות.בשנים  במערכת להקמה ולשדרוג תשתיות מחקר ות"ת מדיניותהביטויים ל

ואת  להגשת בקשות למענקי ציוד מוסדיאת ההנחיות תנאי התכנית, מרכז את זה קול קורא 

 ."א, שתחילת מימונו בתשפ' של התכניתבלמחזור  הקריטריונים לשיפוט הרלוונטיים

-עוד יצוין, כי בימים אלה בוחנת ות"ת פתיחה של תכנית למענקי ציוד מחקר מוסדי לתחומי ה

QST.1  ,אנו ממליצים לקחת מידע זה בחשבון בעת גיבוש הבקשות המוגשות במסגרת הקול לפיכך

 הקורא הנוכחי. 
 

 מטרת התכנית .2

משרת את צורכי המחקר של ציבור רחב של הברכישת ציוד מדעי בסיסי סייע מטרת התכנית ל

  .)להלן: ציוד מוסדי( מחקר בלבדהבאוניברסיטאות באופן מוסדי משתמשים ומנוהל 
 

 התכניתתנאי  .3

כל . ע"י אוניברסיטאות המחקר בלבדבקשות לרכישת ציוד מחקר מוסדי יוגשו לתכנית  3.1

 .בקשות במחזור שלושעד אוניברסיטה מוגבלת להגשת 

 .רכש במסגרת התכנית לשרת את צורכי המחקר של ציבור משתמשים רחביעל הציוד שי 3.2

  - עלות הציוד הנרכש וגובה המענק 3.3

מענק הציוד המקסימלי בו ניתן לזכות במסגרת  - השתתפות בעלויות הציוד הנרכש  3.3.1

 . / מערכת לפריט₪ מיליון  3.6יעמוד על  התכנית

                                                           
 . 2020ן זה צפויה להתקבל בסוף פברואר יהחלטה סופית בעני 1
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 25%ההשתתפות המינימלית הנדרשת מהמוסדות עומדת על  -השתתפות המוסדות  3.3.2

 זו.להשתתפות המוסד בתכנית   תקרה אין, הנרכש. למען הסר ספק ציודהמעלות 

זכה המוסד המגיש במענק ציוד , במצב בו שלעילסעיפים בהתאם ל -עלות הציוד  3.3.3

והשתתפות המוסד היא ההשתתפות המינימלית הנדרשת, ₪, מיליון  3.6, כלומר: מקסימלי

 יובהר, כי₪. מיליון  4.8על סך  שבבקשהעומדת עלות הציוד מעלות הציוד,  25% :כלומר

, הנ״ללרכוש ציוד שעלותו גבוהה מהסכום בתכנית  הזוכיםבמסגרת התכנית רשאים המוסדות 

 תמומן ממקורות המוסד.₪ מיליון  3.6ובלבד שהעלות שמעבר להשתתפות התכנית בסך 

זכה המוסד ביותר ממענק ציוד אחד, השתתפות ות"ת  -המקסימלי  המצטבר יהיהזכ סך  3.3.4

 ₪.מיליון  7.2בכלל מענקי הציוד לאותו המוסד לא תגדל מעבר לסך של 

. ביצוע 1.10.2020ביום  תתחילהתקופה בה ניתן להשתמש בכספי המענק  -תקופת המענק  3.4

 כספי המענק.או יצירת התחייבות המתבססת על הוצאה בפועל של כספי המענק המענק משמעו 

 ..2020.31מיום  שנרכשו החל , הנכללים באישור המענק,בהוצאות המענק ניתן לכלול פריטי ציוד

 -כספי המענק הגשת המענק ועל מגבלות על  3.5

 .אין לגבות תקורה או דמי טיפול מכספי המענק 

  אדם מקצועי להפעלת הציוד, לרבות מלגות -חומיועדים להעסקת כ לאכספי המענק

 לסטודנטים וכדומה.

 .אין לכלול במסגרת הבקשות ציוד המיועד למחקר של חוקר/ים בודד/ים 

  ת. שינוי הציוד מחייב הגששבבקשהלא ניתן לשנות את הציוד למענק לאחר הגשת הבקשה 

 .המענקירכש בהתאם לתנאי יציוד שהמימון יינתן אך ורק לנפרדת. כמו כן, בקשה 

 ניתן לא את חלק המוסדות ברכש הציוד נבהיר, כי של "כפל תקצוב",  יםכדי למנוע מצב

, לרבות ההקצבה לשדרוג תשתיות הוראה ומחקר,  עודיות של ות"תייה יההקצבותלממן מ

 באמצעות מענקי ציוד הניתנים ע"י הקרן הלאומית למדע וכיו"ב. במקרים של חוסר בהירות

 י נעימויות בעתיד.פנו לח"מ כדי לברר את הסוגיות ולמנוע אאנא 

מגובה המענק תועבר למוסדות הזוכים  50%מקדמה בשיעור  -הזוכים  ותהעברת המענק למוסד 3.6

 והיתרה תועבר לאחר קבלת דיווח על רכש הציוד. 2020עד תחילת נובמבר 

 

 מנגנון הפעלה ושיפוט .4

 התכנית תופעל ע"י ות"ת.  4.1

 של ות"ת לתשתיות מחקר.ת ההיגוי שיפוט הבקשות למענקי ציוד יעשה ע"י ועד  4.2

 בעלי מומחיות בחוות דעת של סוקרים חיצוניים ,בהתאם לשיקול דעתה ,ועדת ההיגוי תיעזר  4.3

  מהארץ או מחו"ל.בתחום הציוד 
 

 קריטריונים לשיפוט .5

 המבוקש הציוד של והייחודיות החדשנות מידת. 

 לשרת אמור שהציוד המחקרים של החדשנות מידת. 

  ותרומת הציוד לפיתוח המחקר החוקרים  מצוינות, המחקרים המדעית שלרמתם

 .במוסד המבקשהאקדמי 
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 שיבוצעו בעזרתו המחקרים לקידום הציוד של הנחיצות מידת. 

 משתמשים של רחב לציבור שירות מתןל הציוד פוטנציאל. 

  יכולת המוסד להעמיד את התשתית הפיזית לציוד, לתמוך בו בחוזי שירות ולהקצות את

 .תהמיומן שיפעיל אותו לתקופה ממושכ האדם-חוכ

 עלות/תמורה של מערכת הציוד המבוקשת לעומת מערכות ציוד חלופיות. 
 

 לתכנית הגשת בקשות .6

 הבאים:הגשת בקשה לתכנית תכלול את המסמכים  - מסמכים מצורפים  6.1

 )באנגלית(עבור כל פריט מערכת המוגשת לתכנית יש למלא את טופס הבקשה המצ"ב  6.1.1

 תיאור הציודשם הציוד / המערכת, סיווג תחום הבקשה,  , לרבותהציוד המבוקשהמציג את 

מיקומו המיועד קהל היעד, המערכות הקיימות אותן צריך המוסד לשדרג,  ,טכניותהיכולותיו ו

 וכיו"ב.המקצועי לתפעול  האדם-כוחהתייחסות לנושא של הציוד, 

שהם המשתמשים העיקריים  חברי סגל אקדמי, ,חוקריםשלושה  ע״י כל בקשה תוגש 6.1.2

  .ידי החוקרים-שיבות רכישת הציוד למחקר המבוצע עלחבין היתר,  תפורט,. בבקשה בציוד

 ., כמפורט בטופס הבקשהתקציב טבלת. 6.1.3

פתיחת השימוש בציוד המוסדי ולגבי למימון חלקו בעלות הציוד התחייבות המוסד  6.1.4

 התחייבות זו תהיה חתומה ע"י סמנכ"ל הכספים במוסד. .לחוקרים מחוץ למוסדהנרכש 

בצירוף מרוכז את כל הבקשות למענקי ציוד מוסדי המוגשות ע"י האוניברסיטה יש להגיש ב 6.2

יפורטו הבקשות המוגשות בהתאם לסדר  מומלץ, כי במכתב מכתב מלווה מסגן הנשיא למחקר.

היא המוסד, אך "י עיוגש סדר העדיפות שתחשב בועדת השיפוט תהעדיפות הפנימי של המוסד. 

 2מתחייבת לפעול על פיו. אינה

, ואל Amir@che.org.il -אמיר גת אל  20.205.14עד ליום  יש להעביר המרוכזותות קשבאת ה 6.3

כמו כן,  3, מצוות הקצבות למחקר, באגף לתקצוב בות"ת.ChaniR@che.org.il -חני רובלין 

של הבקשות המוגשות על ידה בצירוף המכתב  נפרדים עותקים מודפסים 3 האוניברסיטה תגיש

 המלווה מסגן נשיא האוניברסיטה.

 :אל לשאלות ולמידע נוסף ניתן לפנות 6.4

 02-5094462טלפון יר גת, באמ

  02-5094468חני רובלין בטלפון 

 דואר האלקטרוני שלעיל.ה ותאמצעות כתובבאו 

 

 

 ("אפ)תש' במחזור , מחקר מוסדי מתכונת הגשת בקשות למענקי ציודמצ"ב: 

                                                           
את בקשות המוסד המוגשות במסגרת הקול הקורא לציוד מחקר מוסדי  ירכזמכתבו של סגן הנשיא מוצע כי  2

 אדם מקצועי המופץ במקביל.-ואת הבקשות המוגשות במסגרת הקול הקורא לכוח
במקרה של שינוי  ת.ומקוונת בקשות הגשלממשק  עבור התכנית קיימת אפשרות שבחודשים הקרובים יבנה 3

 .שלעיל, תשלח אליכם הודעה סדרי הגשת הבקשות

mailto:Amir@che.org.il
mailto:ChaniR@che.org.il
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 יישום תכנית ות"ת להקמה ושדרוג של תשתיות מחקר:

 קול קורא תחרותי למענקי ציוד מחקר מוסדי לאוניברסיטאות המחקר - טופס הגשה 

 מחזור ב' )תשפ"א(

A. Grant Application Opening Page 

1. University: 

2. Name of equipment: 

3. Details of three PI's who are the main users of the new equipment: 

 Name and Title Department Research Fields 

1    

2    

3    

 

4. Budget: 

Number of 

Units

Price per 

Unit
Total Price

Main Equipment:

1

2

3

-             

Other Items:

1

2

3

-             

Other Expenses *

Total Cost -             

Institutional Matching

Total Funding -             

* Including shipping, installation, customs, taxes and other expenses.

Other grants

Funds Requested from the PBC

Item

Main Equipment - Total

Other Items - Total

Cost of Equipment (K$)

Funding (K$)
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B. Equipment description and justification 

1. Description of the requested equipment and its uses. 

 

 

 

2. Does the applying institution own similar equipment? 

If the answer is yes, please describe its location and availability. 

 
 
 
3. Justifications for the requested equipment. Write a detailed explanation for your 

request of the equipment, with reference to the necessity of the various items for your 

research. Note also the order of priority or importance for the various items of the 

system. 

 

 

 

4. The necessary conditions, facilities and personnel required to operate the equipment 

(including support and maintenance contracts, operating regulations etc.). 

 

 

 

5. PIs that will benefit from the equipment. Specify PIs names, department and purpose 

of use of the equipment (no need to add the names of the PIs who are the main users). 

 

 Department Name and Title Purpose of use 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

 

6. Matching - Please include names and sums of any matching contributed by 

PIs/researchers.  
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C. Description of the studies planned to be conducted using the equipment - This 

part (up to 10 pages) would be submitted as a separate document. 

 

 

 

D. Presenting three equipment alternatives  

1. Due to technical, price and other differentials between equipment suppliers, please fill 

the following table with 3 alternatives for the equipment requested. Please attach 3 

bids for each Item costing more than 120,000 NIS. If the bid refers to a system which 

includes several items, only one table is needed. 

 

 

 Alternative No. 1 Alternative No. 2 Alternative No. 3 

Name of 

Equipment / 

System 

   

Manufacturer 

   

Israeli Agent 

   

Quality of 

Agent Service 

   

Total Price 

in NIS 

   

 

Preferred Alternative:  Alternative No. ______________ 

 

 

 

2. Explanation of the choice. Please indicate the priorities and reasoning to choose from, 

including a comparison of specifications, advantages and disadvantages.  

 


