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רשות המחקר
מפגש הכרות לסגל הבכיר החדש  

ב"תשפ

רשות המחקר



?על מה נדבר

רשות המחקר

מה
?המטרות

?עושיםאיך

עושה  מי

?ברשות המחקר

?עם מי

למימון  קרנות 
מחקר וציוד

לסגל חדש

?כמה

נתונים  
סטטיסטיים



הגדלת היקף  
ההצעות והמענקים

הפעלה  
נכונה של 
המענקים  

דווח כספי נכון  
ובזמן לקרנות

?מה המטרות

לקדם  אביב שמטרתו -רשות המחקר היא אגף מרכזי באוניברסיטת תל

ולעודד את פעילות המחקר בקרב חברי הסגל האקדמי של 

תוך דגש מיוחד על הגדלת היקף המחקר החיצוני  ,  האוניברסיטה

,  הממומן מקרנות חיצוניות וגופים ציבוריים בארץ ובעולם

י סיוע לחוקרים בהפעלה "בהיבטים המנהליים של המחקרים עולטפל

נכונה ואופטימלית של תקציבי המחקר ודיווחים כספיים נכונים ובזמן  

.לקרנות

רשות המחקר



?מי עושה-רשות המחקר

רשות המחקר

מנהלת  
רשות  
המחקר

יחידת טרום 
מדור  / מחקר

קהילה  
אירופית

יחידת  
תפעול  
מחקרים

יחידת דיווח  
כספי

מדור קרנות  
,  פנימיות

תרומות  
ורישומים  
חשבונאיים

בקידום  פ "נשיא למו. לססיוע 

.באוניברסיטהפ "מדיניות המו

בקרנות ייצוג האוניברסיטה 

.  ל"המחקר בארץ ובחו

המחקרית  דיווחים על הפעילות 

(ת"ות)לגורמים פנימיים וחיצוניים 

ועדכון קיימים נהלים חדשים גיבוש 

.בהקשר למחקרים והפעלתם

קולות אודות מידע איסוף 

קוראים של הקרנות

.והפצתוהמממנות מחקרים 

בהגשת לחוקרים סיוע 

.  מחקרהצעות 

.  חוזיתבהתקשרות טיפול 

.מחקרפתיחת תקציבי 

.מדעידיווח מעקב 

תקציבי  הפעלת ניהול 

לנהלי  בכפוף -המחקר

הקרנות ונהלי  

.האוניברסיטה

בגין בתוספות שכר טיפול 

.מחקריםניהול 

.מחקרבהחזרי טיפול 

אודות ניצול  דיווח כספי 

בתיאום , תקציבי המחקר

.עם החוקרים

.סיוע בגביית התמורה

מטעם  פ עם ביקורות "שת

קרנות המחקר ותשובות 

.לביקורת

טיפול בפתיחת תקציבים  

ממקורות פנימיים  

,  כספי קליטה)ותרומות 

,  קרנות פנימיות, מכונים

(תרומות מיועדות למחקר



המבנה הנוכחי-רשות המחקר



?איך עושים

ועדות  
האתיקה קרנות

מחקר
בארץ

ל”בחו

פקולטות

לשכה  
משפטית

יועץ  /
חיצוני

קשריאגף
חוץ

/כספים

הספקה

משאבי
אנוש

אגף
מערכות 

מידע

מזכירות
אקדמית

אגף
הנדסה

רקטור

חוקרים רשות 
המחקר

הוראות הספקה ונהלי אוניברסיטה

אתר האינטרנט של רשות המחקר

רשות המחקר



המטרה מה
של רשות  

?המחקר

המחקרהיקף הגדלת 
ראשון במודל המחקר מקום 

.ת"ותשל 

סיוע גם כאשר המחקר לא  

.מוותת

רשות המחקר

סיוע  , מידע רלבנטי: שיפור חווית ההגשה

סיוע ברמה , התמחות לפי קרנות)מקצועי 

(האקדמית של ההצעה

ייעוץ חיצוני בכתיבה ועריכה  –סיוע בכתיבה 

.ומדעיתלשונית 

מי שלא  /מי שזכה/הצעהשהגיש למי : פירגון

(בית ספר/ביחד עם הפקולטה. )זכה

תוספות מחקר : כספיתמרוץ

(למי שלא זכה-פ"נשיא למו. ס)מענקי עידוד 

.  וכיצד יגיע לחוקרהפקולטתיהמודל 

מודל הטכנאים

איך עושים 
מחקר יותר מחקריםהצעות יותר 

סיוע טכני אקדמי-מקצוענות



מטרת  מה
רשות 

?המחקר

בהפעלתסיוע 

ודיווחמחקרים 
כללי הקרנות  לפי 

והאוניברסיטה

רשות המחקר

מחקררשות 

מקצוענות•

שירותיות•

יעילות•

סיוע במילוי טפסים  •

כולל טפסי הקדשת  

והחזריםזמן 

אופטימיזציה בניהול •

תקציבי מחקר

ס"בי/הפקולטות

-סיוע בטיפול ב•

אדם  כח, רכש

,  ממחקר-ומלגות

סיוע באירוח  •

סטודנטים  

ואורחים  

.בינלאומיים

האוניברסיטה

,  ביצוע הרכש•

,  מלגות, השכר

תשלומים  

החזר , לספקים

הוצאות לחוקרים

פשוטים  נהלים •

.ושקופים

עם עושים ביחד איך

?אוניברסיטה, ס"בי/הפקולטות



מחקר ואתיקה  
במחקר

רשות המחקר



?כמה
נתונים  

סטטיסטיים
א"תשפ-פ"תש

רשות המחקר



$רב שנתי במיליוני סכום מחקר יחסי 

רשות המחקר

246.7



לפי מקור מימון$ רב שנתי במיליוני סכום מחקר יחסי 

רשות המחקר



רשות המחקר

,  ארץ מימוןלפי $ א במיליוני "תשפסכום מחקר יחסי 

פקולטה, קרן



18%

רשות המחקר
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כ"סה רפואה מדויקים חיים הנדסה רוח אמנויות חברה משפטים ניהול

א"תשפ-$סכום מחקר חיצוני ממוצע לחוקר באלפי 



א"תשפ-הצעות מחקר לפי קרנות ולפי פקולטות
(לא התקבלו נתוני הצלחה-קהילה אירופית, לא סופייםISFנתוני הצלחה )

רשות המחקר



ISFהקרן הלאומית למדע 
רשות המחקר



רשות המחקר

לא סופי2021א"נתוני תשפ. לאורך שנים, ISFהצעות מחקר ומענקים 



EUROPEAN UNION
רשות המחקר



ERC-Number of Contracts
FP7, Horizon 2020

Israel-Distribution By Institutions

11
11

70

81

3

31

30

FP7

מיליון יורו48תל אביב  ERC

15
18

77

95
5

48

87

101

H2020 (12.2020)

Ben Gurion

Bar Ilan

Hebrew

Weizmann

Haifa

Technion

Tel Aviv

Volcani

Open

other

, מיליון יורו157תל אביב  ERC 

Total 228 Total 346
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18%
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(POCכולל )12.2020לפי פקולטה נכון ל -ERC-2020Hמספר מענקי 
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H2020-ERCדירוג המוסדות האירופאיים לפי מספר מענקי 
9.2020נכון ל -ERCצעירים וכלל תכניות 

דיר

STRCOGADVSYNTOTALמוסדוג

1CNRS152132607351

2Max Planck 84304518177

3Oxford4950415145

4Cambridge5346317137

5
Swiss Federal Institute 

Zurich (ETH)5425346119

6
Helmholtz Association

50311610107

7
University College of 

London36362799

8Weizmann Institute333815591

9Tel Aviv University5220779

10University of Copenhagen332711778

11Univerdity of Munich(LMU)491313277

12University of Amsterdam4820977

13
Hebrew University of 

Jerusalem382013273

ERCכמות מדינההמוסדשםדירוג

צעירים

1CNRSFR152

2Max Planck DE84

3

Swiss Federal Institute of 

Technology Zurich (ETH)CH

54

4CambridgeUK
53

5Tel Aviv UniversityIL
52

6

Helmholtz Association

of German Research CentresDE

50

7OxfordUK
49

8Univerdity of Munich(LMU)DE
49

9University of AmsterdamNL
48

10Hebrew University of JerusalemIL
38

11University College of LondonUK
36

12University of EdinburghUK
36

13Delft university of TechnologyNL
36

14Weizmann InstituteIL
33
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:קרנות למימון מחקר וציוד לסגל חדש
פ"סגן הנשיא למו

תנאים ומגבלות

3ניתן להאריך את התקציב עד . שנה: התקציבתקופת •

.יש לבקש אישור להארכת התקציב . שנים מקבלתו

.הנשיא. הכסף מיועד לציוד המופיע בבקשה לס•

.הנשיא. אין תוספת מחקר בגין כספי ס•

.חבר הסגל-ל של החוקר הראשי"אין נסיעות לחו•

.למחקרפונקצינאלירק -ריהוט למעבדה•

,  2/3-פ "הנשיא למו. מסכספים:הכספיםמקור •

לפעמים מגייסים תרומה  . 1/3-כספים מהפקולטה

.מיוחדת וכן יש גם השתתפות הנשיא

:בהתאם לצרכי הנקלט-סכום קליטה ומטרות•

מיועד  -(5000$)₪  16,000-כ-מדעי הרוח והחברה•

.לרכישת מחשב וציוד היקפי

.  $מאות אלפי -חיים ורפואה, הנדסה, מדעים מדויקים•

בחלק מן הפקולטות מיועד  .  מיועד לציוד למעבדה

(.חמרים, שכר, מלגות)גם לביצוע מחקר 

ח ביום פתיחת התקציב  "הסכום נקבע  בש-הצמדה•

.ח  לא צמוד"ומתנהל בש

למענק של הקרן  ינג'מצהסכום מיועד להוות :ינג'מצ•

.הלאומית למדע

רשות המחקר



:קרנות למימון מחקר וציוד לסגל חדש
ISFקרן לאומית למדע 

https://research-authority.tau.ac.il/sites/resauth.tau.ac.il/files/media_server/Research-Authority/instructions/ISF.pdf

יש להגיש בקשה  . )₪מיליון 1.1עד -50%: השתתפות הקרן

(!!פ"הנשיא למו. י ס"לציוד שמומן ע

לפני הגשת ההצעה האישית  שנה : רכישת הציודמועד 

או מיולי שנת הצטרפותו כחבר סגל  1.10.2020

.המענקהשנים  האקדמיות מקבלת 3ועד , לאוניברסיטה

רשות  , 13.00שעה 22.11.21עד:הרשמה:לציודמועדי הגשה 

6.12.21רשות מחקר לקרן , 13שעה 1.12.21מחקר 

,  13.00שעה 25.10.2021-הרשמה:אישימועד הגשה למענק 

לקרן  הגשת רשות מחקר , 13שעה 1.11.2021רשות המחקר 

13.00שעה 8.11.2021

השתתפות הקרן ברכישת ציוד מדעי עבור  : מטרה•

.מעבדת מחקר חדשה של חבר סגל חדש במוסד

.  מי שהצטרף לאחרונה לסגל האקדמי במוסד: זכאות•

.1.7.2019אחרי 

להגשת  במקבילהבקשה תוגש אך ורק : אופן הגשה•

בבקשה  . אישימענק בתכניות בקשה למענק מהקרן 

והבקשה מוגשת באותו  חוקר יחיד למענק החוקר הוא 

.  מחזור

מיליון  2.2רכישת ציוד עד סכום של : סכום הבקשה•

(120,000₪הצעות מחיר לפריט מעל .)₪

רשות המחקר



:קרנות למימון מחקר וציוד לסגל חדש
BSF-ב"ארה-דו לאומית ישראלקרן 

https://research-
authority.tau.ac.il/sites/resauth.tau.ac.il/files/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%AA%20%D7%94%D7%

AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91%20-%20%D7%A0%D7%95%D7%91%27%202021-%20BSF_0.pdf

הקרן מציינת כי סיכויי ההצלחה גבוהים ביחס  : סיכויי הצלחה

בתל אביב בשנתיים האחרונות ההצלחה . למענק אישי רגיל

5הגישו בתל אביב ( חיים ורפואה)פ "תשבמחזור . נמוכההיתה

36%לעומת ( הצלחה20%.)למימון1אושרה , הצעות לצעירים

ממוצע הקרן . )הצלחה 35%כ ממוצע "סה. במענק האישי הרגיל

27%)

תכנית לחוקרים -ב "ארה-הקרן הדו לאומית ישראל•

(.START UP BSF)בתחילת דרכם 

קיבל התואר  )PHD.שנים מסיום התואר 10עד : זכאות•

(18.11.2011אחרי 

-ביו, רפואה, מדעי החיים: זהתחומי הגשה בסבב •

.פסיכוביולוגיה, הנדסה

.  שנתיים: המחקרתקופת •

.$75,000:  סכום המחקר•

.  שעון ישראל17.00שעה  17.11.2021:מועד הגשה •

(11.11.2021לרשות המחקר )

רשות המחקר



:קרנות למימון מחקר וציוד לסגל חדש
.ת"ולותקרן משותפת לוועדה לאנרגיה אטומית -קרן פזי

שעון  23.59שעה  21.10.2021עד:הצעההגשה  קדם מועד •

.  ישראל

מענקים בשנה2: סיכויי הצלחה•

קרן פזי תומכת בשיתופי פעולה מדעיים בין חוקרים  •

מהמוסדות להשכלה גבוהה וחוקרים מהקריה הגרעינית בנגב  

ובנחל שורק

3חוקרים צעירים אשר נקלטו באקדמיה במהלך : זכאות•

.השנים שלפני מועד הגשת הצעת המחקר

הנדסה  , החמריםכימיה ומדע , פיסיקההגשה תחומי •

מתמטיקה  , (אוירונאוטיקה, תוכנה, חשמל, מכונות)

.שימושית ומדעי המחשב

שנים4עד : המחקרתקופת •

.ח"מיליון ש2.8עד , לשנה₪ 700,000המחקרסכום •

רשות המחקר



:קרנות למימון מחקר וציוד לסגל חדש
קהילה אירופית

HEתוכנית-קהילה אירופית•

מנהלת מדור קהילה  -י עינת רון"המשך עהרצאת •

אירופית ברשות המחקר

רשות המחקר



תודה על 
ההקשבה

להתראות  
ברשות המחקר

בהצלחה  


