הקרן הלאומית למדע ()ISF
שלב אחרי שלב

אודות הקרן הלאומית למדע
פעילות הקרן מקיפה את התחומים הבאים:
• מדעים מדויקים
• טכנולוגיה
• מדעי החיים
• רפואה
• מדעי הרוח והחברה
המענק מיועד לחוקרים :
• באוניברסיטאות
• במכוני המחקר
• במוסדות להשכלה גבוהה
• בבתי החולים
המענקים ניתנים לחוקר בודד או לכל היותר לקבוצה של עד ארבעה חוקרים

תהליך השיפוט
• השיפוט בקרן הוא תחרותי ומבוסס על שיקולים מדעיים בלבד.
• תהליך השיפוט בנוי על שילוב של סיקור עמיתים ושל דיונים בוועדות מקצועיות,
במטרה לאבחן את:
– מקוריות המחקר
– חדשנות המחקר
– חשיבות המחקר והשלכותיו
– התאמת השיטות להוכחת השערת המחקר
– התאמת החוקר לביצוע המחקר

מצוינות

חדשנות

מקוריות

תקופת המענק
המענק ניתן לתקופה של שנה עד חמש שנים

מסלולי הקרן הלאומית למדע
תכניות ייעודיות

תכניות ליבה
מענקי מחקר אישיים

תכנית מורשה
מחקר קליני

מוקדי מחקר

תכנית מורשה למחקר ביו רפואי
מענקי מחקר  Iמרכז מחקר

מענקי ציוד
מוסדי בסיסי  Iסגל חדש

תכנית ביו רפואית לסוכרת נעורים ()JDRF

סדנאות מחקר

תכנית לרופאים חוקרים בבתי חולים

תכנית ביכורה – אישי

תכנית משותפת סין-ישראל

הוצאה לאור במדעי הרוח

תכנית משותפת הודו-ישראל
תכנית משותפת עם מכון  BROADארה"ב
מענקי מחקר משותפים  Iהשתלמות בתר-דוקטורית
מלגות לפוסט דוקטורנטים במדעי החברה

תכנית משותפת קנדה-ישראל

מועדי הגשה
1
בנובמבר

1
בדצמבר

בקשות במסלולי מענק מחקר אישי ,ביכורה מסלול אישי ,ומורשה למחקר
ביו-רפואי  -יש להגיש עד ה 1-בנובמבר.
אם המועד חל בסוף שבוע או בחג ,יידחה מועד ההגשה ליום העבודה
הראשון שלאחר מכן.
בקשות במסלולי ציוד ,סדנאות מחקר ,ומענקי מחקר לרופאים חוקרים יש
להגיש עד ה 1-בדצמבר.
אם מועד זה חל בסוף שבוע או בחג ,יידחה מועד ההגשה ליום העבודה
הראשון שאחריו.

• בכל הנוגע לתכניות נוספות שלהן מועדי הגשה שונים ,יש לפנות לרשות המחקר.
לפי הנחיות האוניברסיטה ,מועד ההגשה לרשות המחקר הוא שבוע לפני תאריך ההגשה לקרן.

שפת ההגשה
• הבקשה תוגש רק בשפה האנגלית.
• שימו לב ,בקשה שתכלול טקסט או מילים בעברית עלולה שלא להישלח לשיפוט.
• בקשות בעלות תכנים ספציפיים בשפה העברית או יהדות – יש לפנות לרשות
המחקר לקבלת הנחיות.

ENGLISH

תהליך הגשת הבקשה

שלב ההרשמה

שלב הגשת הבקשה המלאה

כללי הרשמה
•
•
•

•
•

מגישי הבקשות לקרן ,בכל המסלולים נדרשים לבצע את שלב ההרשמה באמצעות
מערכת ההרשמה המקוונת של הקרן (.)ISF
תהליך ההרשמה הינו קצר ואורך מספר דקות.
חוקר שמספר תעודת הזהות שלו אינו מתקבל בקרן ,יפנה לרשות המחקר לקבלת
הנחיות.
חשוב להדגיש ! בשלב הבקשה המלאה ניתן לשנות את הפרטים שמילאתם בשלב
ההרשמה ,למעט החוקר הראשי.
אם יש שינוי בשם החוקר הראשי ,יש לפנות לקבלת הנחיות מרשות המחקר.

כללי הרשמה נוספים
• לאחר שיגור טופס ההרשמה יופיעו על המסך:
– מספר הבקשה
– שם המשתמש
– סיסמה
• שם המשתמש והסיסמה נדרשים בכניסה למערכת לשם הגשת הבקשה המלאה.
• הודעה על אישור ההרשמה תישלח בדואר אלקטרוני לחוקר הראשי ולרשות
המחקר.

חלקי הגשת הבקשה המלאה

מידע כללי

מידע אודות

מידע מדעי

תקציב

נספחים

מידע כללי
•
•
•
•

יש לציין את מספר השנים הדרוש למחקר:
במדעי החיים ,ברפואה ,ובמדעי החברה ניתן לבחור עד חמש שנים.
בכל שאר התחומים ניתן לבחור בין שנת מחקר אחת ועד לארבע שנים.
התקציב ייבנה על סמך מספר שנות המחקר שנקבעו בפרק זה.

•

חוקרים המגישים בקשה אחרת לגוף מממן אחר ,או שהם בעלי מענק פעיל מגוף מממן אחר,
נדרשים לסמן במקום הדרוש ,ובשלב הנספחים יידרשו לצרף קובץ לפי פורמט הקרן.
חוקרים המגישים מחקר בנושא דומה למחקר ,שכבר ממומן על ידי חברה מסחרית או
תעשייתית ,נדרשים לסמן במקום הדרוש ,ובשלב הנספחים יידרשו לצרף קובץ לפי פורמט
הקרן.
כדי לעודד שיתופי פעולה בין חוקרים ממוסדות שונים ,הקרן הלאומית למדע עשויה להעניק
לכם תוספת מימון חד פעמית של עד  ₪ 70,000למענק המחקר .אם במחקר שלכם מתקיים
שיתוף פעולה ,בחרו מתוך הרשימה את המוסדות השותפים ,ובשלב הנספחים ,תידרשו לצרף
קובץ לפי פורמט הקרן.

•
•

אודות החוקרים
•
•
•

קורות חיים :יש למלא קורות חיים לפי פורמט הקרן ,ולהעלות קובץ רשימת פרסומים עבור כל
אחד מהחוקרים הראשיים.
רשימת הפרסומים :תצורף בקובץ שאינו עולה על  5עמודים.
חוקר אשר יש לו מענק פעיל בקרן או היה לו בעבר נדרש להעלות קובץ לפי פורמט הקרן :דו"ח
על הישגי המענק (עד  2עמודים).

מידע מדעי
בחלק זה ,תידרשו להעלות שני קבצים:
– תקציר מדעי
– תכנית המחקר הכוללת תרשימים ,טבלאות ורשימת מקורות ()References
– להשלים את לוח הזמנים לביצוע מחקר לפי פורמט הקרן.

מידע מדעי
תקציר מדעי  -עימוד
• קובץ  Wordאו  PDFבלבד
• עמוד אחד
• רווח של  1.5בין השורות
• בראש העמוד:
 יש להוסיף את הכותרתScientific Abstract :
 יש לציין את שם החוקר הראשי הראשון
 יש לרשום את מספר הבקשה
 יש לכלול את נושא הבקשה
 חשוב לציין מטרת תכנית המחקר ,שיטות מחקר ,חשיבות המחקר ,שיתופי פעולה
(אם רלוונטי).

מידע מדעי
תכנית המחקר  -עימוד
• קובץ  Wordאו  PDFבלבד
• עד  10עמודים של טקסט  5 +עמודים של תרשימים/טבלאות (אם מכניסים את התרשימים
לתוך הטקסט ,יש לוודא שהטקסט אינו חורג מ 10-העמודים המותרים).
• רשימת ביבליוגרפיה עד  5עמודים (על פרטי הביבליוגרפיה להיות ממוספרים עם כותרות
מלאות ושמות כל המחברים).
• רווח של  1.5בין השורות
• שוליים של  2ס"מ לפחות
• גודל פונט שאינו קטן מ11-
• בראש העמוד:
• יש לציין את שם החוקר הראשי הראשון ומספר הבקשה בכותרת העליונה בצד ימין (יופיע בכל
עמוד).

מידע מדעי
תכנית המחקר  -ניסוח
– השתמשו בשפה מקצועית ,בסגנון תקין וברור ,וכתבו משפטים קצרים.
– הימנעו מחזרות.
– הימנעו משגיאות כתיב ומשגיאות לשוניות.

מידע מדעי
תכנית המחקר  -רקע מדעי
מטרת הרקע המדעי היא להוביל את הבודק למסקנה שהמחקר המוצע הינו:
– בעל השלכות חשובות.
– משלים את החסר במחקרים קודמים.
– מציג קונספט /רעיון חדשני.
– מוביל למסקנה הגיונית ,המעבירה ידע בתחום שאין בו מידע.

מידע מדעי
תכנית המחקר  -מטרות המחקר וחשיבותו
– הסבירו את הרקע שהוביל למטרת המחקר.
– הציעו מטרת מחקר אחת או שתיים ,לא יותר.
– וודאו שהיקף המטרות ניתן ליישום במגבלות הזמן והתקציב.
– דאגו שהמטרות נובעות באופן לוגי מרשימת הצרכים המופיעים ברקע
המדעי.
– הנגישו את מטרות המחקר לבודק והצהירו" :מטרת מחקר זה היא ל."...

מידע מדעי
תכנית המחקר  -השערת המחקר ()Hypothesis
– שאלת מחקר ממוקדת תוביל אתכם ישירות לניסוח השערת המחקר
– השערת מחקר יעילה היא השערה בעלת המאפיינים הבאים:
 ניתנת לבדיקה ולמדידה
 צומחת באופן לוגי מניסיון החוקר

– ספקו הסבר להשערת המחקר:
 נמקו ממה היא נובעת.
 הסבירו מדוע השערות אלה הנן השערות חזקות.
 ספקו אפשרויות חלופיות להשערות המחקר ,ונמקו מדוע נשללו ההשערות.

מידע מדעי
תכנית המחקר  -תכנית ושיטות עבודה
– וודאו שהתכנית תואמת את היעדים הספציפיים שציינתם מוקדם יותר
בהצעה.
– וודאו ששיטות המחקר שעליהן מבוססת התכנית הן הגיוניות ,ניתנות להשגה
ושלמות.

מידע מדעי
תכנית המחקר  -תכנית ושיטות עבודה
ספקו פרטים על:
– סגנון המחקר (לדוגמא :תיאורי ,השוואתי ,אקראי) ,והסבירו מדוע בחרתם
דווקא בסגנון זה.
– תהליך איסוף הנתונים (למשל מה הם הנתונים שנאספו ומי אסף אותם).
– תהליך ההכשרה שקיבלו החוקרים והנחקרים.
– גישה לציוד או למתקנים מיוחדים.
– צעדים שננקטו לשמירת סודיות של הנחקרים.
– תהליכים שננקטו בעבודה עם בעלי חיים ,ואישורים שניתנו על כך.
– תהליכים שננקטו כדי למנוע סכנות ,שאליהן החוקרים או הנחקרים היו
עלולים להיחשף.

מידע מדעי
תכנית המחקר  -מכשלות
– שימו לב ,הקרן ממליצה להתייחס למכשלות פוטנציאליות ( Potential
 )pitfallsבתכנית המחקר.
– כשלים וקשיים קיימים בכל תהליך מחקר.
– אל תחששו להציף את הקשיים ,שעלולים לצוץ במהלך המחקר.
– לאחר ציון כל קושי ,פרטו את אמצעי ההתמודדות עמו.
– הצפת מכשולים פוטנציאליים ,ולצדה הצגת דרכי התמודדות ,מועילות
לבקשת-מענק משכנעת .התעלמות ממכשולים ומקשיים אפשריים ,פוגמת
באיכות הבקשה.

תקציב
–

–
–
–
–

אין הגבלה לסכום אותו ניתן לבקש מהקרן ,אולם הקרן אינה מתחייבת להעניק
את מלוא הסכום.
הצעת התקציב תוגש בשקלים.
פרטו ונמקו כל סעיף תקציבי.
תקורה בסך  17%תחושב באופן אוטומטי מכלל התקציב ,למעט סעיף ציוד.
ניתן לכלול בתקציב:
• הוצאה של עד  ₪ 6,000לשנה למענק  ,לכיסוי השתתפות סטודנטים,
המקבלים שכר מהמענק ,בכנוסים או בהשתלמויות מדעיות הקשורים
למענק.
• ניתן לכלול בתקציב בקשה למחשבים בשנה הראשונה למחקר עבור חוקר
או עוזרי המחקר שלו ,וצורכי מחשוב בכל שנה.

תקציב
אין לכלול בתקציב:
• תשלום משכורת לחוקרים מגישי הבקשה.
• תשלום שכר כלשהו לחבר סגל  ,שיש לו מינוי אקדמי במוסדו או לחוקר הרשאי
להגיש בקשה לאחד ממסלולי הקרן.
• הוצאות אירוח.
• שכר או תשלום אחר לאורחים מחו"ל ,לרבות הוצאות נסיעה ושהייה בישראל.
• הכנה ופרסום של ספרים ומונוגרפיות.
• יש להקפיד על אחוז  PIריאלי ,בהתחשב בעובדה שלכל חוקר ישנם מחקרים נוספים,
המלצתנו ,עד .20%
כמו כן ,ניתן להגיש בקשה למימון ציוד ייעודי מיוחד לתכנית המחקר בעלות של עד ₪120,000

נספחים
•

•
•

•

קיימים שני סוגי נספחים להצעת המחקר:
• מסמכי חובה :רשימה ביבליוגרפית עם פריטים המסומנים בכוכבית (*),
ומסמכים נוספים ,הייעודיים להצעת המחקר.
• מסמכי רשות :בקשות שופטים ,מאמר חיוני ,מכתב שת"פ (על דף לוגו
וחתום).
כל אחד מהנספחים יועלה כקובץ נפרד בפורמט  Wordאו .PDF
בראש כל קובץ יש לציין את:
• שם החוקר הראשי
• מס' הבקשה
אם נדרשת עריכת תיקונים בקבצים לאחר שהועלו ,הסירו את הקבצים
שהעליתם ,והעלו במקומם קבצים חדשים ומתוקנים.

נספחים
• קובץ הביבליוגרפיה המסומן בכוכבית (*) חייב להיות זהה לקובץ המצורף
לתכנית המחקר.

היצמדו להנחיות הקרן
• יש להיצמד להנחיות הקרן ולא לחרוג מהן.
• הקרן מחמירה מאוד עם מגישי בקשות ,שאינם דבקים בהנחיות.
• רשימת ההנחיות המיוחדות לכל מסלול הגשה נמצאת באתר הקרן
( )http://www.isf.org.il/תחת הכותרת" :הגשת בקשות" ומתחת לתת -
הכותרת" :הורדת הנחיות וטפסים".

צפויים שינויים בהגשות המענק לISF-
ועל כן
מומלץ להתעדכן ברשות המחקר או באתר הקרן

אנחנו מזמינים אתכם ,החוקרים בבר-אילן,
לפנות להשגת מידע וסיוע לרשות המחקר
לרוברט ארנולד בדואר אלקטרוני:
robert@mail.biu.ac.il

ובטלפון.03-5317837 :

