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 11-0212עדכון  – עידוד מחקרנוהל פ "ם עתמריציהאת  מרכזתהטבלה 

 :יש לפנות ל תמריץ *קריטריון 

 זכייה במענק מקרן תחרותית  1.1
ה "יח 2 -העברת סך כספי שווה ערך ל

 לתקציב המחקר שנתיות
 לשכת הרקטור

 (טופס יעודי)

 זכייה במענק 1.2
אפשרות להמיר חלק מכספי מענק מחקר 

ה "יח 4בהקלה בעומס הוראה של עד 
 שנתיות

 לשכת הרקטור
 (טופס יעודי)

 (מרובים)הנחיית תלמידי מחקר  1.3
ה "יח 2 -העברת סך כספי שווה ערך ל

 שנתיות לתקציב המחקר
 הרקטור לשכת

 (טופס יעודי)

 לשכת הרקטור ח"ש 180111 תחרותיתזכייה ראשונה בקרן  .2 .2

3. 
המביאה הגשה ראשונה מקרן 

 (גם אם לא זכו)ת "לשיפוי ות
10111 $US רשות המחקר 

4. 
' טוב מאוד'מענק לזוכים בציון 

 ת"מקרן המביאה שיפוי ות
 המחקר רשות ח"ש 60111

 המחקר רשות  חממות מחקר .5

 המחקר רשות  סדנאות מחקר .6

7. 

במקרה של הצעת הגשה לתוכנית 
המסגרת של האיחוד האירופי 

בקואורדינציה 0 לפרויקט מחקר
 חיפה' של חוקרים מאונ

השתתפות במימון עלות העבודה עם 
 חברות יעוץ חיצוניות

 מחקרהרשות 

 ₪  20251-90111 תקציבי מחקר למנחי דוקטורט .8
 מ"רל

 

9. 
מלגת מחקר משולבת לתלמידי 

ח תקציב מחקר "תואר שלישי ע
 מ"ותקציב הרל

 :מלגת תלמיד דוקטורט
 תקציב מחקר - 51%
 מ"רל - 51%

 מ"רל
 (טופס יעודי)

11. 
בקרן ' טוב מאוד'זכיות וקבלת ציון 
 מחקר תחרותית

בקרן ' טוב מאוד'רישום זכיות וקבלת ציון 
בקורות ( גם אם לא זכו)מחקר תחרותית 

' טוב מאוד'תהיה התחשבות בציון . החיים
בשיקולי הרקטור בפתיחת פרוצדורה 

 .ובדיונים בוועדת מינויים
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 :יש לפנות ל תמריץ *קריטריון 

 :תמריצים הקיימים במערכת .11

 .'תוספת מחקר ב .1
0 אפשרות לרישום תלמידי מחקר .2

פרסומים וזכיות במענקי מחקר 
כקריטריון במסגרת הדיווח השנתי על 

המזכים עמידה בקריטריונים אקדמיים 
 .בתוספת שכר

התחשבות בזכייה בקרנות מחקר  .3
 .בהליכי מינוי והעלאה

 

 רשות המחקר ₪  50111עד  **מענק גישוש .12

 רשות המחקר ₪ 50111עד  **סיוע בפרסום ספרים בלועזית .13

 רשות המחקר ₪ 20111 עד **סיוע בעריכה מדעית .14

 .2111-11אנא ראו מסמך נוהל עידוד מחקר עדכון  0בהם יש לעמוד 0לפירוט מלא אודות הקריטריונים* 

 .ל חופף למספר הסעיף הרלוונטי בנוהל"מספר הקריטריון בטבלה הנ  

 .א מופיעים בטקסט במסמך הנוהלל** 


