
 מקור   בקשת תקציב והצעת מחקר  -משרד החקלאות    דף שער ראשון 
 

 א. נושא המחקר )בעברית(  קוד זיהוי 
    -      -          

 

 קוד  ב. צוות החוקרים 
 המחלקה  שם המוסד  שם המחלקה  שם פרטי  שם משפחה  

                             ראשי 

     חוקרים משניים 

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

8                             

 
הקפד לרשום את המקום  ד. אתרי הניסוי   פרוט תקציב המחקרג. עלות המחקר   

 במדויק עפ"י המילון המצורף להנחיות
סכום**  הוצאה סוג ה 

 באלפי ש"ח
סכום 

 במט"ח
סוג 

 מט"ח
קוד  שם המקום 

 מקום
             18                   עובדי תקן 30
             19                   *עובדים ארעיים 31
             20                   נסיעות ואשל בארץ 32
             21                   חומרים וציוד מתכלה 33
             22                   ציוד קבוע* 34
             23                   שירותי חוות 35
             24                   נסיעות ואשל בחו"ל 36
             25                   שונות 37
תפעול ותחזוקה של מתקני  

 מחקר חקלאי
                  26             

             27                   תקורה 999
                      סה"כ 

 

     ה. מקורות מימון מהם מבוקש תקציב המחקר   

סכום באלפי  שם מקור המימון  
 שקלים

סכום 
 במט"ח 

קוד מקור  סוג מט"ח 
 מימון 

                         ם()סך התקציב שיועד למחקר שלא ממקורות מימון מבוקשימוסד המחקר המבצע   1 40

41 2                               
42 3                               
43 4                               
44 5                               
45 6                               
                    סה"כ  

 

        ו. כללי 

ר מספ             מדעי תוגנייםבפ ניסויי שדה ניסויים  תאריכים סטטוס סוג
 תוכניות 

סיום משוער של  התחלת המחקר התוכנית התוכנית
 המחקר

בצמחים  בבע"ח
 מהונדסים

ממומנות         מבוקש מסוכנים 
 מקרנות

המדען        
 הראשי

 חודש שנה חדשה מחקר
      /   

 חודש שנה
      /   

             שנים לא לא לא
                           

  

 בנספח א'*פרוט 



 מקור    בקשת תקציב והצעת מחקר    דף שער שני 
 

 קוד זיהוי 
    -      -    

 

 ז. פרטי החוקר הראשי 
תואר  מין

 אקדמי
אם כתובתך הקבועה באחת 
 Xמחוות המחקר הבאות סמן 

מס' תעודת 
 זהות

 שם החוקר באנגלית

 FIRST NAMEפרטי        גילת נווה יער     ראשון זכר
      

 SURNAMEמשפחה 
      

 

 RESEARCH TITLEח. נושא המחקר באנגלית 
      

 
 

 )הערה למטה(*  השלם עפ"י הצורך את מילות המפתח המתאימות לנושא המחקרט. מילות מפתח 
                                          
 

 על התקציר לכלול את מטרת המחקר, חשיבותו, שיטותיו, תכנית העבודה, ותוצאות קודמות )באם קיימות( -שים לב י. תקציר 
      

 
 גמלאות . אי

 שמועד פרישתי לגמלאות אינו חל בתקופת המחקר.אני מצהיר  
מועד פרישתי המתוכנן חל במהלך תקופת המחקר. מצורף אישור מוסד המחקר על הסכמתו שאכהן כחוקר ראשי עד תום  

 המחקר גם בתקופת היותי גמלאי.

 
 שנת שבתון . בי

 ר הראשי בכל תקופת המחקר.לא מתוכננת יציאה לשבתון של החוק 
 מתוכננת יציאה לשבתון של החוקר הראשי: 
 בשנה א'  

 בשנה ב'  

 בשנה ג'  

 
 ב"קול הקורא"  7*לקרן המדען מלא/י אך ורק לפי ההנחיות המופיעות בעמוד  

 
  שאינןציין מילות מפתח חשובות 

 מילון מופיעות ב
                        

 
חתימת החוקר הראשי מאשרת שהוא וודא את הסכמת כל 

 החוקרים הרשומים להצעת המחקר ולהשתתפותם בה.
 

    

       
 תאריך   ת"ע ותקציב   תאריך   חוקר ראשי 

       
 תאריך   יו"ר בשיפוט   תאריך   מנהל המחלקה 

       
     תאריך   רשות המחקר 

 


