
 הגשות - פזי

קרן פזי הינה קרן מחקר משותפת לוועדה לאנרגיה אטומית (וא"א) ולוועדה לתכנון ותקצוב של 
 המועצה להשכלה גבוהה (ות"ת)

 ים בשתי קטגוריות עיקריות:קבמסגרת פז"י ניתנים מענ

לשנה, לתקופה של עד ארבע שנים עם אפשרות ₪  350,000מענקי מחקר בגובה של עד  .א
 נוספת ללא הגדלה תקציביתלהארכה בשנה 

 מענקים לציוד, לצורך הקמת תשתית מדעית .ב

 

  -מענקי מחקר. 1
אחד ממוסד מחקר המכר ע"י הות"ת ואחד מהוא"א או -מובלים ע"י שני חוקרים ראשיים •

  כר כתלמ"י.ומגוף המ
ניתן לצרף חוקר נוסף מהאקדמיה כל עוד החוקרים הראשיים אינם חברי סגל באותה  •

עד –יינתן מענק מחקר מוגדל  במקרה כזה-מהם תרומה ייחודית למחקר המחלקה ולכ"א
 נוספים וזאת בתנאי שתוספת התקציב מיועדת להעסקת סטודנט נוסף במחקר. 100,000

  ולחוקרים שאינם סגל במוסד האקדמישכר לטכנאים  ניתן לממן מלגות לסטודנטים, •
 ם ושירותים מגורמי חוץמדעיי, לממן שירותים מתכלים ניתן לרכוש ציוד וחומרים •
 הצעת המחקר תוגש באנגלית בלבד •
הסכום שיועבר -בהצעת התקציב יש להתייחס לחלוקה התקציבית בין המוסדות השותפים •

 50%ולא יקטן מ 70%לאקדמיה לא יעלה על 
 מתקציב המחקר בשנה בה מבוקש רכש הציוד 40%עד -רכש ציוד •
מתקדמים הממומנים על ידי הקרן עד השתתפות בהוצאות נסיעה של סטודנטים לתארים  •

 לשנה לסטודנט₪  9,000לגובה של 
, ורכיבי מחשוב ייעודיים למחקר ובכלל וצאות עבור תיעוד, צילומים, רכש ספרות מקצועיתה •

 ₪ 9,000בעלות מקסימאלית של   PIזה מחשב נייד אחד לכל 
 -נייד מחשבה, , רכישת המחשב מותרת רק בשנת המחקר הראשונ PIמחשב ניתן רק עבור  •

 ₪ 4,000ונייח עד לגובה ₪  6,000עד לגובה 
מתקציב המחקר בשנה בה מבוקש  40%עלות המחשב איננה נכללת במגבלת הציוד (עד  •

 רכש הציוד)
יש לפרטן  המחקר מצריך באם תוקצבו מראש.ניתן לרכוש רק תוכנות מחשב ייחודיות ש •

 בהצדקה התקציבית בהצעה.
מהתקציב שאושר במקור ובלבד  10%הסעיפים עד לגובה של ניתן לבצע העברה בין  •

 ש"ח 15,000שהשינוי לא יעלה על 
 על ההוצאות 15% -תקורה •

 
 

 מענקי ציוד.2

 המענק ניתן בפריסה של עשר שנים בשני שלבים: •
 ₪מיליון  5עד חמש שנים ועד -שלב רכש קליטה והרצה .א
 מיליון ש"ח 2עד  -עד חמש שנים נוספות, בהגשת בקשה מנומקת-שלב תחזוקה .ב

 ניתן לצורך רכש ציוד מחקר תשתיתי  •
 כל שינוי/חריגה ייעשה רק בהסכמת הצדדים ובקבלת אישור בכתב ומראש של הקרן. •
 לפחות מעלות הציוד 25%תידרש השקעה של המוסד האקדמי בגובה של  •



 

 הגשות-קמ"ג

 .ראשי לחוקר שבתון או' א תוספת לשלם אין-שכר •
    -קבוע ציוד •

 הקרן אישור בקבלת מותנה הציוד רכש המבוקש. הציוד פירוט התקציבי בדף להופיע יךצר
 טכניים שירותים למעט באוניברסיטה הנמצא בציוד שימוש בתקציב לכלול אין •

 התקציבי. בדף והמפורטים הרשות ידי על המתומחרים
 באישור מותנית זו הוצאה. ל"בחו למחקר השותפים עם משותפים מפגשים במסגרת -אירוח •

 של הקרן)אירוח לכל( פרטני
 קבוע. ציוד למעט התקציבי בדף המפורטות הישירות ההוצאות על 20% בשיעור תקורה •
 בחו"ל. למחקר השותפים עם למפגשים לחו"ל נסיעה הוצ' מממנת הקרן •


