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הגשת הצעות מחקר לקרן הדו -לאומית למדע ישראל-
ארה"ב )2021/2022( BSF
הגשה פנימית 11.11.21
הגשה לקרן עד 17.11.21
תחומי הגשה :מדעי החיים ,רפואה ,ביו -הנדסה ,פסיכוביולוגיה
בהמשך להנחיות ,למדריך למשתמש ולצ'ק-ליסט ,המופיעים באתר הקרן שאנו ממליצים לעבור עליהם
ביסודיות ,מובאים לידיעתכם מידע ונתונים נוספים לצורך הכנת תקציב המחקר.
א .מידע לגבי בניית התקציב
מטבע – את הצעת התקציב יש להכין בדולר אמריקאי (לפי שער הדולר.)₪ 3.233 :
סכומי גג אותם ניתן לבקש ל 4-שנים לפי סוג המחקר:
מחקר יישומי וניסויי בו יש חלוקה שווה עם האמריקאי
מחקר תיאורטי בו אין העברת כספים לשיתוף אמריקאי
עבור מחקר סטארט-אפ (לשנתיים):
בתוך סכומים אלו יש לכלול  15%תקורה.

$250,000
$100,000
 $75,000לכל חוקר צעיר.

החוקרים השותפים יכולים לחלק את התקציב כראות עיניהם ,אך יש לקחת בחשבון שסכומי המענק
יושפעו מאופי המחקר (ניסויי /תיאורטי) ,מתקופת המחקר ומאופן החלוקה בין החוקרים .המלצתנו היא
שהחוקרים יכינו ויגישו הצעות תקציב ריאליות התואמות את צורכי תכנית המחקר.
שכר לעובדי מחקר
יש לכלול את כוח האדם המיועד למחקר תוך ציון תפקידו של כל אחד מהעובדים במסגרת המחקר.
לחוקר הראשי (לא ניתן לבקש שכר) – יש למלא את השם .חוקרים שמועסקים באוניברסיטה במשרה
חלקית יוכלו לקבל השלמת משכורת מהקרן עד  .100%חוקר כזה לא יופיע בדף השער של הבקשה.
עלויות שכר ומלגות ב$-
עובדים ע"ח מחקר.

ניתן לקבוע שכר בטווח המצויין לעיל.

סוג עובד

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

עובדי מחקר זוטרים וטכנאים מתחילים
עובדי מחקר טכנאים ועובדי מעבדה ברמה בינונית
עובדי מחקר בעלי תואר ראשון ושני או עובדי מחקר ומעבדה עצמאיים
עם ניסיון של  5שנים ומעלה
עובדי מחקר ומעבדה ומהנדסים עצמאיים עם ניסיון של  10שנים
ומעלה
עובדי מחקר ברמה של מרצה ומעלה

42,800 -31,500
50,500 -37,700
68,500 -45,500
76,200 -55,700
96,700 -66,000
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מלגאים :סכום מלגה שנתית הכוללת שכ"ל ב$-
מסטרנט
מלגה בסיסית -בהיקף 100%
מלגה בהיקף 125%-
מלגה בהיקף 150%-
מלגה בהיקף 175%-
מלגה בהיקף 200%-

מתחיל
13,300
15,500
17,800
20,000
22,300

מתקדם
17,300
20,600
23,800
27,100
30,300

מתחיל
דוקטורנט
מלגה בסיסית -בהיקף 18,000 100%
22,300
מלגה בהיקף 125%-
26,500
מלגה בהיקף 150%-
30,800
מלגה בהיקף 175%-
35,000
מלגה בהיקף 200%-

מתקדם
21,250
26,100
31,000
35,900
40,700

על-פי נהלי האוניברסיטה ,יש לכלול שכר לימוד מלא גם בתקצוב מלגה חלקית
דוקטורנט
מסטרנט
1,086
מתחיל
4343
שכר לימוד מלא ב$-
1,737
מתקדם
פוסטדוק
סכום מלגה שנתית ב$-
מלגה בסיסית -בהיקף 100%
מלגה בהיקף 125%-
מלגה בהיקף 150%-
מלגה בהיקף 175%-
מלגה בהיקף 200%-

21,300
26,600
31,950
37,300
42,600

המועד האחרון להגשת הבקשות כפי שנקבע ע"י הקרן הוא 17.11.21 :בשעה ( 17.00שעון ישראל).
בשל הקפדת הקרן על אופן וצורת ההגשה ועל מנת לאפשר את בדיקת הצעות המחקר ביסודיות,
יש לשלוח ( (submitאת ההצעה באמצעות המערכת המקוונת שבאתר הקרן לאישור סופי של
רשות המחקר לא יאוחר מ.11.11.2021 -
שימו לב ,הגשה מוקדמת יש בה כדי למנוע תקלות בשל העומס שעלול להיווצר לקראת תום המועד.
אנו עומדים לרשות החוקרים בכל שאלה שתתעורר בתהליך הגשת ההצעה:
רבקה דוד

הנדסה

טל6134 :

rivkad@tauex.tau.ac.il

דקלה עפרוני

רפואה

טל6133 .

diklaef@tauex.tau.ac.il

מירי רוזנברג

מדעי החיים

טל8775 .

miriros@tauex.tau.ac.il

דנה בכר -חיזקי

פסיכולוגיה

טל9698 .

danaba@tauex.tau.ac.il

בברכת שנה טובה,
אייל שכטר
מנהל יחידת טרום מחקר
טל8774 :
eyalscha@tauex.tau.ac.il

   קריית האוניברסיטה ,ת"ד  ,39040רמת-אביב ,תל-אביב  ;6139001טל' ;03-6410251 ;03-6408774 :פקס'03-6409697 :
P.O.B.39040, Ramat Aviv, Tel Aviv 6139001, Israel; Tel: +972-3-6408774; +972-3-6410251; Fax: +972-3-6409697

