
קול קורא
לחברי הסגל בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

קול קורא למענקי תמיכה בתשתיות מחקר 
עבור חוקרים לשנת תשפ״ג

הערות
ההחלטה על הזוכה /ים תקבע ע"י ועדת אד-הוק שתוקם בפקולטה ברשות הדיקן, סגנית דיקן למחקר, 

ס. דיקן להוראה, וראשת המינהל של הפקולטה.

לצורך הבהרות לגבי הקול הקורא נא לפנות בכתב לפרופ' אפרת שדמי, ס. דיקן למחקר 
eshadmi@univ.haifa.ac.il   עד ה 1.7.2022

מועד אחרון להגשה: 1.8.2022 (הגשות מאוחרות לתאריך זה לא יישקלו). 
 oritsh@univ.haifa.ac.il יש לשלוח ההגשות במייל לאורית שפלונסקי-שקלר במזכירות הפקולטה

במסגרת הכוונה לקדם ולתמוך בפעילות המדעית של חברי.ות הסגל, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות תתמוך 
בתשתיות מחקר של חוקרים.ות בפקולטה הנועדות לקדם מחקרים פורצי דרך .

התמיכה תינתן לרכש תשתיות מחקר חדשות או לשיקום/שיפוץ תשתיות ישנות קיימות .

סכום המענק:  במסגרת הקול הקורא חוקר.ת רשאי.ת להגיש בקשות לציוד מחקר עד לסכום של 50,000 ₪ לפריט 
ציוד בודד. 

לא תינתן במסגרת זו תמיכה לרכישת מחשבים ו/או תוכנות למחקר ו/או מימון כוח אדם.  ניתן להגיש בקשה לציוד 
בעלות גבוהה יותר ובתנאי שישנה הוכחה ליכולת קיימת להשלמת הסכום הנדרש מתקציבי המחקר של החוקר.ת  ו/או 

מקורות תקציב אחרים.

הבקשה תוגש בכתב, בקובץ וורד ובאמצעות דואל, לא תעלה על 2 עמודים (A4, פונט דויד, גודל 12, רווח של שורה 
וחצי), ותכלול את הפירוט הבא:

החוקרים: פרטי החוקר.ת.ים שיעשו שימוש בתשתית המחקר.  .1
הציוד: שם ותיאור קצר של פרטי הציוד המבוקש.  .2

המחקר: תיאור קצר של תכנית המחקר אותה הציוד ישרת, כולל התכנות להגשת הצעות לקרנות תחרויות /   .3
הנחיית סטודנטים למחקר על בסיס השימוש בציוד.

המחיר: פירוט המחיר המלא (כולל עלויות נלוות כגון משלוח, מכס, מע"מ וכיו"ב).  .4
תקציב נוסף (במידת הצורך): ציון  האם יש מקורות תקציביים להקבלה ואם כן מהו הסכום להקבלה.  .5

התאמות פיסיות: האם יש שטח ותנאים (מבחינת תמיכה טכנית) המוכן לקליטת הציוד.  .6
נספחים: יש לצרף כנספח לבקשה הצעת מחיר עדכנית של הציוד המבוקש.  .7

הקריטריונים לבחירה :
חיוניות הציוד לקידום מחקר פורץ דרך   |

מספר חוקרים אשר יעשו שימוש בתשתית  |
התכנות לקליטה ושימוש בציוד  |

|

|

|
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