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 במערכת "מדענית"בהצעת מחקר מקיפה   הזנת תקציב

 

 :להצעת מחקר מקיפה חדשה להזנת התקציב הסבר מפורט

 הצעת מחקר מקיפה חדשה .1

לאחר הקלדת שם משתמש וסיסמא מגיעים למסך הראשון. בוחרים מהתפריט "הצעת מחקר מקיפה 

 חדשה":

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "תקציב ומקורות מימון" מסךהתקדמות עד  .2

 :מגיעים למסך "תקציב ומקורות מימון"עד ש למסךמתקדמים ממסך 
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 הזנת תקציב במסך "תקציב ומקורות מימון" .3

. המערכת תפתח והקליקו על "שמור" ביצוע המחקרהנדרש להזינו את מספר השנים  .א

 שורות על סמך מספר השנים שהוזנו.

  

 

 
 

 

 

 

 .1לפי כל שנת מחקרמבוקש הכניסו תקציב  .ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התקציב המבוקש בכל שנה. תקציב זה הינו עבור כל החוקרים באותה שנת הקלידו את  .ג

 לשותפים במידה ויש(.  והןלחוקר הראשי הן מחקר )

 .1000על התקציב להיות בכפולות של  .ד

 הקליקו על "שמור" לשמירת סכומי התקציב שהוקלדו בכל השנים. .ה

                                                 
תקציב המבוקש באתר את ה קלידובקולות קוראים בהם יש שיתוף פעולה/מאצ'ינג אנא שימו לב להנחיות הקול הקורא וה 1

 .בלבדמקרן המדען 
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 מחקרמתקבל התקציב הכולל המבוקש לכל שנות הלאחר ההקלקה על "שמור"  .ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מקורות מימון נוספים:

ים את מקור המימון הנוסף מהרשימה או , בוחרמקרן המדען שאינם אם יש מקורות מימון נוספים למחקר

לאחר שנבחר מקור מימון נוסף נפתחים שדות  .ה המיועד לכך ומקליקים על "הוסף"דשמוסיפים אותו בש

 סיוםלאחר  לתקציב הממומן על ידי קרן המדען(.התקציב לכל שנה משנות המחקר )זהה לדוגמא לעיל 

 "שמור".  מקליקים עלממקור המימון הנוסף,  המתקבלן התקציב השנתי ועדכ

 על "הצג". הקהקל על ידיבפירוט של מקור מימון נוסף  ותלצפכאשר חוזרים לדף זה ניתן 
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 :ולשותפים" חוקר ראשימסך "תקציב ל .4

 ולא ניתן להסירו מהרשימה. ומודגש בצבע ירוק חלש מחדל פיע כבררתהחוקר הראשי מובטבלה זו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הוספה של חוקרים שותפים: .5

מקלידים שם פרטי או שם משפחה של החוקר השותף. לבחירת החוקר המבוקש יש ללחוץ על 

"הוסף". בוחרים את כל השותפים למחקר עד שבטבלה רשומים כל החוקרים שיקבלו תקציב. 

על ידי סימון התיבה )עיגול  Co PIניתן לציין בשלב זה מי מבין החוקרים הוא חוקר ראשי שותף 

 סגול(.

פת החוקרים הנוספים ניתן לבצע תחילה יופיע התקציב כולו אצל החוקר הראשי, אך לאחר הוס

 חלוקה מחדש של התקציב לפי שנים כפי שנקבע במסך הקודם.
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  הסרה של חוקרים שותפים: .6

 החוקר השותף נמחק. ו בחלונית נפתחת הסרהה לאשר את ,ליק על  "הסר"להק ישלהסרת חוקר שותף 

 

 

 

 

 

 

 

  הזנת התקציב: .7

 .2020להגשת דוחות מדעיים וכספיים  הנחיותמידע נוסף על התקציב ניתן למצוא בקובץ  .א

  משנות המחקר.לכל שנה שלו מזינים את התקציב לכל חוקר  .ב

 .1,000התקציב השנתי חייב להיות בכפולות של  .ג

 . 15,000₪-מ הקטן לתקצב חוקר בסכוםאין  .ד

. פעולה זו הינה פעולה יש להקליד את התקציב השנתי לכל חוקר ובסיום להקליק "שמור" .ה

 טבלה לא מאוזנת לא תשמר. עלויות לכל חוקר.המקדימה לשלב הזנת 

https://agriscience.co.il/docs/forms/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA%20%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D03.01.19.pdf
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ת טבל כך שתפתחלהזנת עלויות על פי סעיפי תקציב לכל חוקר יש להקליק על שם החוקר  .ו

 . העלויות

 "תקציב שנתי", מוצג התקציב השנתי שהוקלד  בטבלה הקודמת. בעמודה הימנית של הטבלה .ז

, זאת על פי אחוז התקורה שנקבע כל חוקרמהתקציב השנתי של ב אוטומטית התקורה תחוש .ח

. כל רשות מחקר רשאית לגבות תקורה מהתקציב עד למקסימום ושל על ידי רשויות המחקר

 15%מהתקציב. התקורה מחושבת על פי העלויות בפועל של החוקר, כך שתקורה בסך  15%של 

 כולל התקורה.₪  100,000ב שנתי על סך מביאה לתקצי₪  86,957מתקציב החוקר ע"ס 
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 :סעיפי תקציב .ט

)חוקרים המבקשים לחרוג  לשנה₪  15,000הוצאות עבור נסיעות הנעשות רק בארץ עד  - נסיעות 

 מתקציב זה יפנו בכתב, באמצעות רשות המחקר לקרן המדען לקבלת אישור(.

 וציוד מתכלה המיועדים לביצוע מחשוב, ציוד סעיף זה כולל בתוכו רכישות חומרים - ציוד מתכלה

לכל מחקר יאושר לכל היותר מחשב  - ציוד מחשוב סעיף הרכישות אינו מיועד לציוד קבוע.  .המחקר

ציוד חקלאי ד ההיקפי )מדפסת, סורק וכדומה(. נייח אחד ומחשב ניד אחד ופריט אחד מכל סוג בציו

 ור, מרסס וכדומה(.     לא יאושר ציוד רב שימושי שאינו מתכלה )טרקט -בשדה 

הקרן אינה מאשרת ציוד קבוע למעט אישורים שיינתנו על ידי ועדת השיפוט. בקשה  ככל -ציוד קבוע 

לרכישת ציוד קבוע תכלול הסבר מנומק על הצורך בציוד זה באתר המדען. בנוסף לאמור לעיל, לא 

 יאושרו תיקונים או שיפוצים של ציוד קבוע הקיים במוסד המחקר.

אין נסיעות לחו"ל. בקרנות בינלאומיות ומחקרים המחייבים נסיעות לחו"ל יש  ככלל -נסיעות לחו"ל 

 לנמק את מטרות הנסיעה באתר המדען ולקבל את המלצת ועדת השיפוט.

 הוצאות התפעול והתחזוקה של מתקני מחקר חקלאיים כגון: חממות, חדרי קירור, -תחזוקה ותפעול 

רק באתרים שנעשה בהם שימוש. המערכת לא תאפשר לשמור מעל  10%ו עד כלים חקלאיים וכו' יהי

 אחוז זה.

 יש לפרט ולנמק באתר. -שונות ומיקור חוץ

 

המילה "נימוקים" בהזנת תקציב בעמודות "ציוד קבוע", "נסיעות לחו"ל" או "שונות ומיקור חוץ" 

מה הסיבה  להסבירשתפתח  ובתיבת הטקסטהקליק על המילה הנכם מתבקשים לשבטבלה תצבע באדום ו

  .ולהקליק על "שמור" בגינה מבוקש תקציבש
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וקש בתיבה שכותרתה "הוסף בבאפשרותכם להכניס נימוקים נוספים הנוגעים בתקציב המ .י

 נימוקים כלליים לעלויות המחקר".

כבר , ניתן להיעזר בשדה "סה"כ עלויות" ולראות בכמה מהתקציב התקציב לשנה בהזנת .יא

(. כשמסיימים  . עיגול כחול בצילום מסךשל שנה כלשהיא סעיפיםהשתמשנו )שדה הסוכם את כל ה

תקציב המבוקש ל אמור להיות זההשדה זה המספר שבלהזין את כל השדות של שנה תקציבית, 

 . שנה אותהל

" מקבלים את היתרה התקציבית שנשארה לחלוקה לשאר "נותר לחלוקה בעמודה השמאלית .יב

(. כאשר סכום שדה בעמודה זו שווה אפס, הדבר מעיד שנעשתה בצילום מסך סגול עיגולהחוקרים )

 חלוקה של כל התקציב בשנה כל שהיא.
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 השדה "נותר לחלוקה" יצבע באדום ,סכום התקציב השנתיעל  העולהאם מזינים תקציב  .יג

  נתונים.השמירת את המערכת לא תאפשר ו

כדי לאפס את כל השדות ניתן לסמן את הסכום באותו השדה ולהקליד את הספרה אפס או  .יד

 .Tabואח"כ ללחוץ על מקש  Deleteללחוץ על מקש 

תמסור הודעה כי מערכת ה ."שמור"הקליק על ץ למומלה ל שנכלבסיום הזנת התקציב  .טו

לא  Xשנה "ם תתקבל הודעה ם מולאו כל השניובמידה וטרלאותה השנה התקציב נשמר 

 .לא ישמרתקציב לא מאוזן  ,שימו לב שוב. "נשמרה

 של כל חוקר מומלץ להקליק על "שמור".בסיום הזנת התקציב  . .טז
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על מנת למלא את התקציב של החוקרים הנוספים ניתן להקליק "השותף הבא" והמערכת  .יז

את הטבלה של החוקר הבא ברשימה )עיגול אדום בצילום המסך(. דרך נוספת, להקליק  תפתח

 על שם השותף בטבלת העלויות.
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המפרט את כל התקציבים שהקלדתם לכל  פתח דףת"ריכוז טבלאות תקציב", הקלקה על  .יח

 השותפים במחקר )כפי שניתן לראות בתמונה(. 
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 גם את "סך כל עלויות המחקר לפי שנה". ניתן לראות באותו הדף .יט
 
 

 


