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  רשות המחקר

הגשת הצעות למענק מחקר אישי לקרן הלאומית למדע מחזור
תשפ"ב2022/2021 -
בהמשך להנחיות הקרן להגשת בקשות והמדריך למשתמש )ניתן להורדה מטבלת מידע על הגשת בקשות
בחשבון האישי של החוקר במערכת  ,)ISF onlineשאנו ממליצים לעבור עליהם ביסודיות ,להלן מידע ונתונים
נוספים לצורך הכנת תקציב המחקר (הנתונים נכונים גם לשאר מסלולי ההגשה של הקרן).
יש לפרט ככל האפשר את סעיפי התקציב .לא ימומנו סעיפים שאינם מופיעים בהצעת התקציב המקורית.

עלויות שכר ומלגות ב ( ₪ -תאריך התחלת המחקר ב.)1.10.2021-
עובדים ע"ח מחקר
עלות שכר שנתי
סוג עובד
(כולל  38.33%זכויות
סוציאליות)
102,900-138,600
עובדי מחקר זוטרים וטכנאים מתחילים
122,000-163,500
עובדי מחקר טכנאים ועובדי מעבדה ברמה בינונית
עובדי מחקר בעלי תואר ראשון ושני או עובדי מחקר ומעבדה עצמאיים עם ניסיון 146,900-221,600
של  5שנים ומעלה
180,000-246,500
עובדי מחקר ומעבדה ומהנדסים עצמאיים עם ניסיון של  10שנים ומעלה
213,300-313,000
עובדי מחקר ברמה של מרצה ומעלה
מלגאים :סכום מלגה שנתית הכוללת שכ"ל*
מסטרנט
מלגה בסיסית -בהיקף 100%
מלגה בהיקף 125%-
מלגה בהיקף 150%-
מלגה בהיקף 175%-
מלגה בהיקף 200%-

מתחיל
42,300
49,400
56,550
63,700
70,800

מתקדם
55,100
65,400
75,750
86,100
96,400

דוקטורנט
מלגה בסיסית -בהיקף 100%
מלגה בהיקף 125%-
מלגה בהיקף 150%-
מלגה בהיקף 175%-
מלגה בהיקף 200%-

מתחיל מתקדם
67,450 57,400
82,900 70,900
98,400 84,300
113,850 97,800
129,350 111,300

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

מסטרנט
13,780

פוסטדוק.
מלגה בסיסית -בהיקף 100%
מלגה בהיקף 125%-
מלגה בהיקף 150%-
מלגה בהיקף 175%-
מלגה בהיקף 200%-

דוקטורנט
מתחיל
מתקדם

3,445
5,512

68,850
86,100
103,300
120,500
137,700

תקצוב סטודנט לפי שעות –  ₪ 46לשעה (כולל הוצאות מעסיק).
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הערות לנתוני השכר
-

נתוני השכר והמלגות מתייחסים למענקי הקרן הלאומית למדע בלבד.

-

יש לשמור על הסכומים לשנים הבאות בהתאם למצוין בשנה הראשונה.

-

ניתן לקחת בחשבון העלאה בשכר עובדי המחקר בין השנים (בשיעור  ,)3%כמו גם בין הרמות של
המלגאים (לדוגמא מרמה א' ל-ב').

-

בסעיף שכר אין לכלול תשלום שכר מלא או חלקי לחוקרים מגישי הבקשה .כמו כן לא ניתן לכלול
תשלום לחבר סגל שיש לו מינוי אקדמי באוניברסיטת תל אביב או במוסד אחר בו הוא זכאי להגיש
בקשות לקרן.

ציוד ייעודי (לא נדרש מצ'ינג).
ניתן לכלול בהצעה בקשה לרכישת ציוד מדעי החיוני לביצוע המחקר שעלותו עד  120,000ש"ח.
מומלץ לחוקרים לפנות לגב' רחל שפלר מנהלת מדור יבוא (טל'  )8262לתקצוב העלויות הנוספות אותן יש
לקחת בחשבון (הובלה ,מיסים וכד').

חומרים וציוד אזיל
יש לפרט ולנמק כל בקשה לרכישה בנפרד.
במדעי הרוח בלבד-ניתן להוסיף סכום חד פעמי של עד  ₪ 15,000למענק לרכישת ספרות מקצועית ,ובלבד
שהספר אינו ניתן להשאלה בספריית האוניברסיטה.

סעיף מחשוב – מחשב לחוקר הראשי (אחד בלבד) ,מחשבים לסטודנטים ,ציוד היקפי ,תוכנות ,שירותי מחשוב
וענן וממשקי גיבוי למיניהם.
על פי ניסיון השנים הקודמות ,התברר שיש לא מעט מקרים בהם סעיף זה תוקצב בחסר (בעיקר תוכנות
שירותי מחשב וממשקי גיבוי) ועל כן מומלץ לתכנן היטב את התקציב בסעיף זה.

נסיעות לחו"ל
מאושרת הוצאה של עד  6,000ש"ח לכל שנת מענק לכיסוי נסיעות של מסטרנטים /דוקטורנטים /בתר-
דוקטורים בלבד ,שהם חלק מצוות הפרויקט וממומנים מתקציב המענק ,לצורך השתתפותם בכינוסים או
השתלמויות מדעיות בנושא הקשור במישרין למחקר הממומן על ידי הקרן.
לא ניתן לממן נסיעות לכנסים ו/או השתלמויות בארץ או בחו"ל לחוקר הראשי ולעובדי המחקר ,אלא רק
במקרים חריגים שבהם הנסיעה חיונית לביצוע המחקר או שנשוא המחקר נמצא בחו"ל (יש לנמק זאת היטב
בהצדקות לתקציב).
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סעיף ( Miscellaneousשונות)
צילומים וציוד משרדי ,ספרות מקצועית ,דמי פרסום בעיתונים מדעיים (כולל מימון תרגום ועריכה במקרה
הצורך) וחברות באגודות מדעיות לחוקרים הראשיים בלבד - ,חיבור לאינטרנט רק במשרד/מעבדת החוקר
במוסד ולא להתחברות מהבית( .לא ימומן  .)ADSL; Wirelessהסכום הכולל של כל השירותים המפורטים
בסעיף זה – לא יעלה על  15%מהתקציב השנתי .במסגרת סעיף זה יש חשיבות לפרט כל תת-סעיף בנפרד.

תשלום עבור נבדקים:
במחקרים בהם נדרש תשלום עבור נבדקים ,יש לפרט את הצורך בהם .הסכום המקסימלי לנבדק לפי כללי
האוניברסיטה הוא .₪ 250

הקצבה עבור שיתוף פעולה בינלאומי עם חוקר אחד בלבד
במגמה לעודד ולקדם שת"פ בין חוקרים ישראלים לעמיתים מחו"ל ,ניתן להגיש בקשה לתוספת מימון עד
( ₪ 38,000הסכום כולל תקורה של  ,)17%לכל תקופת המענק שיוקדש למטרה זו בלבד ((ע'  11בהנחיות הקרן).

תוספת חדשה במסגרת מענק אישי :הנגשת תשתיות מחקר
קיימת אפשרות לקבלת תוספת חד פעמית עד  ₪ 70,000לצורך שימוש בתשתיות מחקר קיימות
באוניברסיטאות העומדות בקריטריונים שנקבעו (עמוד  11בהנחיות הקרן) ,והן חיוניות למחקר הספציפי.
תוספת זו תהווה 75%לכל היותר מההוצאות עבור השירות המבוקש ,כאשר יתרת העלות ע"ח החוקר או מתוך
מענק  ISFשבגינו יינתן מענק ההנגשה.

תקורה
 17%על סה"כ התקציב ,למעט סעיף ציוד ייעודי.

הצדקת התקציב
ניסיון העבר מלמדנו כי לסעיף זה נודעת חשיבות רבה .הכוונה ,לשכנע את הקרן ע"י הסבר מפורט בנחיצותם
של הסעיפים המבוקשים והתאמתם לתוכנית המחקר .ההסבר חיוני במיוחד כאשר מבוקשים סעיפי תקציב
חריגים.

המועד האחרון להרשמה למענקים אישיים הוא  3.11.2020עד השעה  !!!13:00לאחר מועד זה ,לא ניתן
להגיש את הצעת המחקר במחזור תשפ"ב.
-

האסמכתא לסיום תהליך ההרשמה ,מתבטאת בקבלת אישור הרישום במסך ,וכן ובדוא"ל שנשלח
לחוקר ,הכולל את מספר הבקשה.
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הגשה לרשות המחקר  -עד ה 22 -בנובמבר  2020בשעה  ,13:00 -באמצעות האתר המקוון (לחיצה על
כפתור.(SUBMIT
מועד ההגשה הסופי  29 -בנובמבר  2020בשעה  .13:00מומלץ לפני כן להדפיס עותק אחד של הבקשה,
לבדוק שכל חלקי הבקשה נמצאים ולהגיה בקפדנות את הטקסט .לאחר תום המועד הקרן הלאומית למדע,
לא תאפשר לעשות כל שינוי או תיקון בהצעת המחקר.

אנו נשמח לעמוד לרשות החוקרים בכל שאלה שתתעורר בתהליך הגשת ההצעה:
רבקה דוד

הנדסה

טל6134 :

rivkad@tauex.tau.ac.il

דנה בכר חזקי

מדעי החברה כולל ע .סוציאלית ,ניהול

טל9698 :

danaba@tauex.tau.ac.il

דקלה עפרוני
מירי רוזנברג

רפואה
מדעי החיים

טל6133 :
טל8775:

diklaef@tauex.tau.ac.il
miriros@tauex.tau.ac.il

ברברה פדוטוב

מדעים מדויקים ,לימודי הסביבה

טל6747 :

barbaraf@tauex.tau.ac.il

ליאת גרומברג
רפי אלישב

מדעי הרוח (כולל חינוך) ,אמנויות
משפטים

טל6135 :
טל6250 :

liatgrum@tauex.tau.ac.il
rafie@tauex.tau.ac.il

כמו כן ,ד"ר שירי סטמפלר ,מנהלת שיתופי פעולה מחקריים ברשות המחקר ,תשמח לייעץ ולסייע בכתיבת
הצעות המחקר .טלshiristemp@tauex.tau.ac.il 6275 :

בברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה,
רפי אלישב
סגן מנהל רשות המחקר
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