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ארה"ב  -לאומית למדע ישראל-הגשת הצעות מחקר לקרן הדו

BSF (2021 - 2022)   

 : תחומים
 הים האטמוספירה מדעי, המחשב מדעי, מתמטיקה, כימיה, פיסיקה

, סוציולוגיה, כלכלה, אנרגיה, הסביבה מדעי, חומרים חקר, והאדמה
 )פסיכוביולוגיה מלבד( פסיכולוגיה

 

 

שאנו ממליצים לעבור עליהם  באתר הקרןהמופיעים ליסט, -ולצ'ק למשתמשלמדריך , הנחיותלבהמשך 

  :תקציב המחקרמובאים לידיעתכם מידע ונתונים נוספים לצורך הכנת  ביסודיות,

 

 .₪( 3.408את הצעת התקציב יש להכין בדולר אמריקאי )שער הדולר:  – מטבע

 

 שנים לפי סוג המחקר: 4-לסכומי גג אותם ניתן לבקש 

 250,000$ אמריקאיה שותףשווה עם המתחלק  תקציבשהמחקר יישומי וניסויי   

 180,000$          אמריקאיהתף ולשהעברת כספים  ללאמחקר יישומי וניסויי   

 $160,000  אמריקאישותף השווה עם ה שהתקציב מתחלקמחקר תיאורטי   

 $100,000         אמריקאיתף ולשהעברת כספים  ללאמחקר תיאורטי   

 לכל חוקר צעיר.   $75,000   :)לשנתיים( אפ-עבור מחקר סטארט

 

 תקורה.  15%בתוך סכומים אלו יש לכלול 

 

  הצעות תקציב ריאליות התואמות את צורכי תכנית המחקר.המלצתנו היא שהחוקרים יכינו ויגישו 

 

 לעובדי מחקרשכר 

יש לרשום את כוח האדם המיועד למחקר תוך ציון תפקידו של כל אחד מהעובדים במסגרת המחקר. 

חוקרים שמועסקים באוניברסיטה במשרה  .םיש למלא את הש –)לא ניתן לבקש שכר(  לחוקר הראשי

 . חוקר כזה לא יופיע בדף השער של הבקשה.100%חלקית יוכלו לקבל השלמת משכורת מהקרן עד 

 

http://www.bsf.org.il/ElectronicSubmission/GatewayFormsAndGuidelines.aspx?PageId=7&innerTextID=0
http://www.bsf.org.il/ElectronicSubmission/GatewayFormsAndGuidelines.aspx?PageId=7&innerTextID=0
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 $-ב עלויות שכר ומלגות

 עובדים ע"ח מחקר

 $-עלות שכר שנתי ב סוג עובד
 )כולל 38.33% זכויות סוציאליות(

 30,000-40,700 עובדי מחקר זוטרים וטכנאים מתחילים       

48,000-35,800 עובדי מחקר טכנאים ועובדי מעבדה ברמה בינונית        

עובדי מחקר בעלי תואר ראשון ושני או עובדי מחקר ומעבדה 

שנים  5עצמאיים עם ניסיון של 

 ומעלה                                          

65,000-43,100  

 10עובדי מחקר ומעבדה ומהנדסים עצמאיים עם ניסיון של 

 שנים ומעלה                    

72,500-52,850  

92,000-62,600 עובדי מחקר ברמה של מרצה ומעלה     

  $-ב שכ"ל* תכוללה מלגה שנתית סכום  :מלגאים                   

 מתקדם מתחיל דוקטורנט  מתקדם מתחיל מסטרנט

בהיקף  -בסיסיתמלגה 
 19,800 16,850 100%בהיקף  -מלגה בסיסית  16,165 12,400 100%

 24,325 20,800 125%-מלגה בהיקף   19,200 14,500 125%-מלגה בהיקף 

 28,900 24,750 150%-מלגה בהיקף   22,225 16,600 150%-מלגה בהיקף 

 33,400 28,700 175%-מלגה בהיקף   25,250 18,700 175%-מלגה בהיקף 

 38,000 32,645 200%-מלגה בהיקף   28,300 20,800 200%-מלגה בהיקף 

 

 פי נהלי האוניברסיטה, יש לכלול שכר לימוד מלא גם בתקצוב מלגה חלקית.-על *

 דוקטורנט מסטרנט 

$-שכר לימוד מלא ב  1,020 מתחיל  4,045 

 1,630 מתקדם
 

 

   פוסטדוק.

 20,200 100%בהיקף  -מלגה בסיסית

 25,260 125%-מלגה בהיקף 

 30,300 150%-מלגה בהיקף 

 35,355 175%-מלגה בהיקף 

 40,405 200%-מלגה בהיקף 

 

 
)שעון  17.00בשעה  09.12.2020המועד האחרון להגשת הבקשות כפי שנקבע ע"י הקרן הוא:  

 ישראל(. 
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בשל הקפדת הקרן הדו לאומית על אופן וצורת ההגשה ועל מנת לאפשר את בדיקת הצעות 

הקרן ר באמצעות המערכת המקוונת שבאתאת ההצעה  )submit) להגישהמחקר ביסודיות, יש 

  .02.12.2020 -לא יאוחר מלאישור סופי של רשות המחקר 

 

 ההצעה: אנו נעמוד לרשות החוקרים בכל שאלה שתתעורר בתהליך הגשת

 

 

ברשות המחקר, תשמח לייעץ  מנהלת שיתופי פעולה מחקריים, כמו כן, ד"ר שירי סטמפלר

 shiristemp@tauex.tau.ac.il  6275טל:   ולסייע בכתיבת הצעות המחקר.

 

 

 

 ,ברכת שנה טובה וגמר חתימה טובהב

 
 רפי אלישב

 ס. מנהל רשות המחקר
 
 
 

 rivkad@tauex.tau.ac.il 6134: טל  הנדסה דוד רבקה

 הסביבה לימודי, מדויקים מדעים פדוטוב ברברה

  

 barbaraf@tauex.tau.ac.il 6747: טל

 danaba@tauex.tau.ac.il 9698טל:     החברה מדעי בכר דנה
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