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 תקציב אישי -נוהל להגשת בקשות מימון מרשות המחקר

 
 מטרות התקציב  . א 

קידום  שמטרתו  אישי  המכללה האקדמית גליל מערבי מעמידה לרשות חברי הסגל האקדמי, תקציב שנתי  
 וטיפוח קשרים אקדמיים.    פעילות מחקרית 

 

 זכאות  . ב 
ה: מרצה סגל בדירוג אקדמי  חס לאחוזי משר י י הינה לפי דירוג אקדמי וב   אישיים   הזכאות לתקציבי מחקר 

"  מורה בכיר / מרצה סגל בדירוג של "מרצה בכיר  בשנה.   3000$" יהיה זכאי לתקציב של עד  מורה / של "מרצה 
ה  במכלל   ועסקים המ   האקדמי   מלא יינתן לחברי הסגל   תקציב בשנה.    3500$של עד  ומעלה יהיה זכאי לתקציב  

יהיה זכאי למענק שיחושב    היקף של משרה מלאה ות מ ק בפח המועס   .  חבר סגל  ה משרה מלא היקף של  ב 
 במכללה.    משרתו   היקף ל   י ייחס אופן  ב 

 
 ייעוד תקציב המחקר:  . ג 

,  תמיכה בהצעות מחקר של מרצים אשר קיבלו תמיכה מגופים מממנים וקרנות מחקר חיצוניות
וכות של עד  קצועית, השתלמויות קצרות והשתלמויות ארדעיים, התמחות מהשתתפות פעילה בכנסים מ 

מחקרים, תרגומי מאמרים, עיבוד סטטיסטי של נתונים, סיוע בהפקת פרסומים בבמות  סיוע בתכנון שנה, 
 מדעיות שפיטות, תשלום לאגודות מקצועיות ופעילויות אחרות המיועדות לקדם מחקר. 

 
 נהלים  . ד 

   מערכת מקוונת.באמצעות  שבועיים לפני ביצוע הפעילותלפחות  עשה באופן שוטף,הגשת הבקשות למימון תי
 לכל פעילות יש להגיש טופס בקשה אחד בלבד, הכולל הערכה תקציבית של כל מרכיבי הפעילות.  

 
לצרף את המסמכים  בקשה יש לטופס ה .הרלוונטי לסוג הפעילות המבוקשי הטופס את פרט  יש למלא .1

 הבאים: 

 :הצגת מאמר בכנס בחו"ל/ בארץ –השתתפות פעילה  .א
ותכנית   אישור על קבלת התקציר להצגה בכנס.  2 שנשלח אל ועדת הכנס. מאמר /המחקר  תקציר .1

פוסטר,   עלויות של הפקת  . הצעות מחיר מפורטות כגון3. לצד שם המציג המכללהעם ציון שם הכנס 
הערה: ניתן לקבל החזר מרשות המחקר רק עבור נסיעה במחלקת   אש"ל.ו דמי הרשמה לכנס, נסיעות  

 (.אלא במקרים מיוחדים באישור הנשיאתיירים. )ולא במחלקת עסקים/מחלקה ראשונה, 

 ות של עד שנה: התמחות מקצועית, השתלמויות קצרות והשתלמויות ארוכ .ב
כתב המסביר את תרומת ההשתלמות לתחום העיסוק המחקרי של  מ. 2 בהשתלמות. הזמנה להשתתפות .1

 החוקר. 
  ניתוח סטטיסטי: /עריכה לשונית /תרגום הוצאות .ג
, עיבוד  עריכה לשונית ,תרגום  עלויותכגון . הצעות מחיר מפורטות 2 תקציר המאמר/ מחקר. .1

 . שעות ותעריף לשעה(  )פירוט היקף סטטיסטי או  שקלוט 

 לום דמי חברות באגודות מקצועיות:שה להשתתפות בתשטופס בק .ד

  טופס הרשמה לחברות באגודה בציון דמי החברות באגודה.

 
יש להגדיר חוקר  , מספר מרצים )כגון עריכת מאמר משותף(מרכיב ההוצאה משותף לוהערה: במקרה 

גליל   אקדמיתהמחיר הממוענת למכללה   הצעת המקוונת בצירוףשיגיש את הבקשה במערכת  אחד
 בהתאם לשמות החוקרים השותפים יבוצעחיוב התקציב שמות החוקרים השותפים.  ציוןעם  מערבי

 .מערכת המקוונתב בקשהולחלוקה תקציבית לפי הפירוט המופיע בגוף ה
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 וניעקרותאשר את הבקשות באופן  המחקר תוודא שהפעילות עומדת באמות המידה שהוגדרו רשות
ע"י הנה"ח ובהתאם לתעריפים המפורסמים ע"י המדינה  יקבע ון הסופי ילתשלום בהנה"ח. סכום המימ

 והמשתנים מעת לעת.  

 

 .הל תשלומים לספקים ולנתשלום עבור פעילות אקדמית דרך הנהלת חשבונות, בכפוף  .2

https://www.wgalil.ac.il/wp-content/uploads/2021/11/nuhal_sapakim-27.10.21.docx

