
 
 

 
 חדש סגל לחבר קליטה מענק

 10.181. בתאריך עודכן

 לתארים לסטודנטים שכר/מלגות - אדם-כח מחקר: צרכי למימון מיועד המענק באו"פ. עבודתו של הראשונים בשלבים המחקרית פעילותו את להתניע חדש סגל לחבר סיוע המענק: מטרת

  המחקר(. רשות להנחיות בהתאם – לשונית עריכה לנבדקים; תשלום מיחשוב, וציוד; חומרים מתקדמים;

  המחקר. דיקן של דעתו לשיקול בהתאם תהיה זו מהנחיה חריגה לכ

 להגשה קבצים המענק תקופת המענק גובה זכאות

  .באו"פ חדש בכיר אקדמי סגל חבר

 מענק לקבלת בבקשה לפנות ניתן

 ממועד שנתיים במהלך קליטה

 באו"פ המינוי קבלת

 מעבדה )מנהלים 'רטובים' חדשים בכיר סגל חברי •

  ₪ 120,000 – רטובה(

 החברה מדעי בתחומי נסיונאים חדשים בכיר סגל חברי •

 המחשב, מדעי בתחומי חישוביים חדשים סגל חברי או

  ₪ 60,000 – החברה ומדעי המדוייקים המדעים

   ₪ 35,000 – חדשים בכיר סגל חברי יתר •

 בכפוף ,מתמשך
 להתחייבויות

 המענק מבקש

 עמודים( 2 )עד הכללית המחקר תכנית של אבסטרקט •

 פרסומים ורשימת חיים קורות •

  ההוצאה סעיפי פירוט עם נפרד, בקובץ תקציב •

 

 :המענק מבקש התחייבויות

  באו"פ. המינוי קבלת ממועד שנתיים של תקופה במהלך חיצונית תחרותית לקרן מחקר הצעת להגשת התחייבות טופס על לחתום הסגל חבר יתבקש המענק מימוש לשם •

 שתבוצע עד וזאת המחקר, רשות של יתהפנימ מהקרן מחקר למענק הבקש להגיש הסגל חבר מנוע יהיה ,לכך ףבנוס .הקליטה מענק ייסגר זו, בהתחייבות יעמוד לא הסגל חבר אם

 תחרותית. חיצונית לקרן הגשה ידו-על

  עבודה(. הפסקת לחל"ת, יציאה לגימלאות, פרישה - )כגון באוניברסיטה ובמעמד משרה בהיקף שינוי כל על המחקר לרשות להודיע יש •

 המחקר. לרשות מיידית כך על להודיע המענק מקבל על תום, עד המענק מנוצל לא כלשהי ומסיבה במקרה •

 .זה מענק שיניב מדעי פרסום בכל (Fund Research Israel of University Open The) האו"פ של המחקר קרן של הסיוע את לציין  יש •

  קבלתם. מיום שבועיים תוך שיתקבלו מענק/מלגה כל על המחקר לרשות להודיע יש •

 מסכם. וכספי מדעי דו"ח להגיש יש המענק תקופת בתום •
 

  



 
 
 

 

 
 חדש סגל לחבר קליטה מענק - התחייבות טופס

 
 

 
 כי: בזאת מאשר מטה החתום אני

 
 אפעל כי מתחייב ואני חדש', סגל לחבר קליטה 'מענק בנושא המחקר רשות הנחיית את קראתי .1

 פיה.-על

 מיום שנתיים במהלך תחרותית חיצונית מחקר לקרן מחקר הצעת אגיש לא אם כי לי ידוע .2

 הקליטה, מענק בכספי השתמשתי בעת ובה הפתוחה, באוניברסיטה סגל כחבר עבודתי תחילת

 עד וזאת המחקר, רשות של הפנימית מהקרן מחקר למענק בקשה מהגשת מנוע אהיה

 רותית.תח חיצונית לקרן הגשה ידי-על שתבוצע

 

 

 מינוי קבלת תאריך  מחלקה:  החוקר: שם
 באו"פ: בכיר סגל כחבר

 

  :חיצונית לקרן הגשה לחובת אחרון מועד

 מחקר: הצעת להגיש כוונתיבש הקרנ/ות
  מתוכנן: הגשה תאריך  הקרן: שם

  מתוכנן: הגשה תאריך  הקרן: שם

   תאריך:  החוקר: חתימת

 


