
מספר תחום על
הבקשות  

שהוגשו

מספר 
הבקשות 

שאושרו

אחוז הבקשות 
המאושרות

הסכום המוקצב 
למחקר

תקציב  שנתי 
ממוצע

שימוש 
בתשתיות  

מחקר

תוספת לשת''פ 
בינלאומי

מדעים מדוייקים 
וטכנולוגיה

58119633.7           49,117,000              250,597      1,485,255                1,703,022 

 1,155,457                2,168,499      278,962              42,402,300           49015231.0מדעי החיים והרפואה

 375,297                     -                  147,911              11,685,000           2127937.3מדעי הרוח
 565,000                   445,975         186,014              26,972,000           55214526.3מדעי החברה

 3,798,776                4,099,729      227,581              130,176,300         57231.2 1,835      סה"כ

מספר תחום על
הבקשות  

שהוגשו

מספר 
הבקשות 

שאושרו

אחוז הבקשות 
המאושרות

תקציב ממוצע סכום מוקצב לציוד
למענק ציוד

מדעים מדוייקים 
וטכנולוגיה

           80             28               35.0            14,630,000              522,500 

 745,963              20,141,000            48.2               27             56           מדעי החיים והרפואה

 553,333              1,660,000              50.0               3               6             מדעי הרוח
 374,556              3,371,000              27.3               9               33           מדעי החברה

 594,060              39,802,000            38.3               67             175         סה"כ

מספר תחום על
הבקשות  

שהוגשו

מספר 
הבקשות 

שאושרו

אחוז הבקשות 
המאושרות

תקציב ממוצע סכום מוקצב לציוד
למענק ציוד

מדעים מדוייקים 
וטכנולוגיה

           12               4               33.3              2,424,875              606,219 

 865,223              5,191,337              46.2               6               13           מדעי החיים והרפואה

   -                          -                             -                     -                -            מדעי הרוח
 894,015              894,015                 50.0               1               2             מדעי החברה

 773,657              8,510,227              40.7               11             27           סה"כ

מספר תחום על
הבקשות  

שהוגשו

מספר 
הבקשות 

שאושרו

אחוז הבקשות 
שאושרו

תקציב ממוצע סכום מוקצב למחקר
למענק

מדעים מדוייקים 
וטכנולוגיה

26415.4             3,180,700              795,175 

 797,625              3,190,500             35411.4מדעי החיים והרפואה

 795,500              1,591,000             10220.0מדעי הרוח
 799,700              799,700                10110.0מדעי החברה

 796,536              8,761,900             811113.6סה"כ

ציוד לחבר סגל "אמצע הדרך"

מענק מחקר אישי

תכנית מפ"צ (מחקרים פורצי דרך)

מאחר ותקציב הקרן לשנת תשפ"ג טרם אושר ע"י ות"ת הסכומים עשויים להשתנות
סטטיסטיקות סוף מחזור תשפ"ג

הסכומים הנקובים הינם בש"ח ונכונים לשנת תשפ"ג (2022/23)

ציוד סגל חדש



מספר תחום על
הבקשות  

שהוגשו

מספר 
הבקשות 

שאושרו

אחוז הבקשות 
המאושרות

סכום מוקצב 
לסדנאות

תקציב ממוצע 
לסדנאות

מדעים מדוייקים 
וטכנולוגיה

8787.5                490,000                70,000 

 70,000                490,000                77100מדעי החיים והרפואה

 69,485                1,111,760             1616100מדעי הרוח
 69,995                1,259,918             1818100מדעי החברה

 69,827                3,351,678             494898סה"כ

מספר הבקשות  
שהוגשו

מספר 
הבקשות 

שאושרו

אחוז 
הבקשות 

שאושרו

סכום מוקצב 
למחקר

תקציב ממוצע 
למענק מחקר

סכום מוקצב לזמן 
שמור

תקציב ממוצע 
לזמן שמור

23730.40     1,292,218                 184,603           1,023,000         146,143 

מספר הבקשות  
שהוגשו

מספר 
הבקשות 

שאושרו

אחוז 
הבקשות 

שאושרו

סכום מוקצב 
לתכנית

תקציב ממוצע למענק

522242.3        782,290                   35,559 

מספר הבקשות  
שהוגשו

מספר 
המוזמנים

 לראיון

מספר 
הבקשות 

שאושרו

אחוז הבקשות 
שאושרו

תקציב ממוצע סכום מוקצב לתכנית
למענק

3014723.3             1,007,500              143,929 

מספר הבקשות  
שהוגשו

מספר 
הבקשות 

שאושרו

אחוז 
הבקשות 

שאושרו

סכום מוקצב 
לתכנית

תקציב ממוצע למענק

10550.0        190,000                   38,000 

מענק לפרסום ספרים

תכנית למלגות פוסט-דוק במדעי החברה

שת"פ בינלאומי עם יפן

רופאים חוקרים בבתי חולים

סדנאות מחקר


