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 :הצגות בכנסים .3

1. Invited conference plenary lectures  
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2. Contributed conference presentations  
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3. Seminar presentations  

Name of authors, Year, Title, Location and date (month & day) of seminars  
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נכון ליום הגשת ההגשה את סטטוס ציין ליש  –חיצוניות מחקר בקשות לקרנות  .2

  .טופס זה

 1 

 2 

 3 

 4 

 

נא לפרט, שם הגוף המממן, שם  האם הושג מחקר חיצוני בעקבות מחקר פנימי זה? .2

, מועד הגשת הצעת המחקרהאם בשת"פ עם מוסדות אקדמיים נוספים? המגיש הראשי, 

 סטטוס

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 .בקשת התקציבדעתך יסייעו בקבלת לם שהוסף/י נתוני .6

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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)בסעיפי הציוד והמחשוב, יש לצרף רשימת ציוד  התקציב מבוקש לשנת תשע" .7

 עלות של כל פריט(. תכוללהמפורטת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מתקציב המחקר לצורך ייעוץ להגשות חיצוניות. 02% -ניתן לנצל עד כ 

 עלות. תכוללה מפורטתומחשוב  יש לצרף רשימת ציוד 

  באחריות מלאה של החוקרבניהול ותקציב מחקר זה הינו. 

 החוקר  חתומה על ידיההחשבונית את  ,במלואם וודא כי התקבל השרות או הטוביןהחוקר י

 .אל מדור רכש בדואר פנימייש להעביר 

  דרישות רכש על חשבון תקציב השנה ניתן להוציא עד לתחילת חודש ספטמבר לאותה

לאחר מועד זה לא תתאפשר הוצאת השנה ועל חשבון תקציב המחקר לשנה שנסתיימה, 

 דרישות רכש עד תחילת שנת התקציב הבאה.

 מערכת לניהול  –באחריות החוקר לוודא סגירת ההזמנות הפתוחות במערכת התפנית

 הזמנות במכללה.
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  ייעוץ בהגשת מחקרים לקרנות חיצוניות

  סה"כ


