
(ISF)הלאומית למדע הקרן
שלבאחרישלב



הקרן הלאומית למדע  אודות

:  הקרן מקיפה את התחומים הבאיםפעילות

מדעים מדויקים  •

טכנולוגיה•

מדעי החיים•

רפואה•

מדעי הרוח והחברה•

:המענק מיועד לחוקרים 

באוניברסיטאות•

המחקרבמכוני •

גבוההבמוסדות להשכלה•

בבתי החולים•

המענקים ניתנים לחוקר בודד או לכל היותר לקבוצה של עד ארבעה חוקרים



תהליך השיפוט

.בלבדמדעייםשיקוליםעלומבוססתחרותיהואבקרןהשיפוט•

,מקצועיותבוועדותדיוניםושלעמיתיםסיקורשלשילובעלבנויהשיפוטתהליך•
:אתלאבחןבמטרה

המחקרמקוריות–

המחקרחדשנות–

והשלכותיוהמחקרחשיבות–

המחקרהשערתלהוכחתהשיטותהתאמת–

המחקרלביצועהחוקרהתאמת–

מקוריותחדשנותמצוינות



תקופת המענק

המענק ניתן לתקופה של שנה עד חמש שנים



מסלולי הקרן הלאומית למדע
תכניות ייעודיותתכניות ליבה

תכנית מורשהמענקי מחקר אישיים
מחקר קליני

תכנית מורשה למחקר ביו רפואימוקדי מחקר
מרכז מחקרIמענקי מחקר 

מענקי ציוד
סגל חדשIמוסדי בסיסי 

(JDRF)תכנית ביו רפואית לסוכרת נעורים 

תכנית לרופאים חוקרים בבתי חוליםסדנאות מחקר

ישראל-תכנית משותפת סיןאישי–תכנית ביכורה 

ישראל-תכנית משותפת הודוהוצאה לאור במדעי הרוח

ב"ארהBROADתכנית משותפת עם מכון 
דוקטורית-השתלמות בתרIמענקי מחקר משותפים 

מלגות לפוסט דוקטורנטים במדעי החברה

ישראל-תכנית משותפת קנדה



מועדי הגשה
למחקרומורשה,אישימסלולביכורה,אישימחקרמענקבמסלוליבקשות

.בנובמבר1-העדלהגישיש-רפואי-ביו

העבודהליוםההגשהמועדיידחה,בחגאושבועבסוףחלהמועדאם
.מכןשלאחרהראשון

ישחוקריםלרופאיםמחקרומענקי,מחקרסדנאות,ציודבמסלוליבקשות
.בדצמבר1-העדלהגיש

העבודהליוםההגשהמועדיידחה,בחגאושבועבסוףחלזהמועדאם
.שאחריוהראשון

1
בנובמבר 

1
בדצמבר

.יש לפנות לרשות המחקר, בכל הנוגע לתכניות נוספות שלהן מועדי הגשה שונים•

.מועד ההגשה לרשות המחקר הוא שבוע לפני תאריך ההגשה לקרן, לפי הנחיות האוניברסיטה



שפת ההגשה

.האנגליתבשפהרקתוגשהבקשה•

.לשיפוטלהישלחשלאעלולהבעבריתמיליםאוטקסטשתכלולבקשה,לבשימו•

לרשותלפנותיש–יהדותאוהעבריתבשפהספציפייםתכניםבעלותבקשות•
.הנחיותלקבלתהמחקר

ENGLISH



תהליך הגשת הבקשה

ההרשמהשלב

המלאההבקשההגשתשלב



כללי הרשמה

בכל המסלולים נדרשים לבצע את שלב ההרשמה באמצעות  , מגישי הבקשות לקרן•
(.ISF)מערכת ההרשמה המקוונת של הקרן 

.דקותמספרואורךקצרהינוההרשמהתהליך•

לקבלתהמחקרלרשותיפנה,בקרןמתקבלאינושלוהזהותתעודתשמספרחוקר•
.הנחיות

בשלבשמילאתםהפרטיםאתלשנותניתןהמלאההבקשהבשלב!להדגישחשוב•
.הראשיהחוקרלמעט,ההרשמה

.המחקרמרשותהנחיותלקבלתלפנותיש,הראשיהחוקרבשםשינויישאם•

http://www.isf.org.il/


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

נספחים תקציבמידע מדעימידע אודות מידע כללי



מידע כללי

:למחקרהדרושהשניםמספראתלצייןיש•

.שניםחמשעדלבחורניתןהחברהובמדעי,ברפואה,החייםבמדעי•

.שניםלארבעועדאחתמחקרשנתביןלבחורניתןהתחומיםשארבכל•

.זהבפרקשנקבעוהמחקרשנותמספרסמךעלייבנההתקציב•

,אחרמממןמגוףפעילמענקבעלישהםאו,אחרמממןלגוףאחרתבקשההמגישיםחוקרים•
.הקרןפורמטלפיקובץלצרףיידרשוהנספחיםובשלב,הדרושבמקוםלסמןנדרשים

אומסחריתחברהידיעלממומןשכבר,למחקרדומהבנושאמחקרהמגישיםחוקרים•
פורמטלפיקובץלצרףיידרשוהנספחיםובשלב,הדרושבמקוםלסמןנדרשים,תעשייתית

.הקרן

להעניקעשויהלמדעהלאומיתהקרן,שוניםממוסדותחוקריםביןפעולהשיתופילעודדכדי•
מתקייםשלכםבמחקראם.המחקרלמענק70,000₪עדשלפעמיתחדמימוןתוספתלכם

לצרףתידרשו,הנספחיםובשלב,השותפיםהמוסדותאתהרשימהמתוךבחרו,פעולהשיתוף
.הקרןפורמטלפיקובץ



אודות החוקרים

כלעבורפרסומיםרשימתקובץולהעלות,הקרןפורמטלפיחייםקורותלמלאיש:חייםקורות•
.הראשייםמהחוקריםאחד

.עמודים5עלעולהשאינובקובץתצורף:הפרסומיםרשימת•

ח"דו:הקרןפורמטלפיקובץלהעלותנדרשבעברלוהיהאובקרןפעילמענקלוישאשרחוקר•
.(עמודים2עד)המענקהישגיעל



מידע מדעי

:קבציםשנילהעלותתידרשו,זהבחלק

מדעיתקציר–

(References)מקורותורשימתטבלאות,תרשימיםהכוללתהמחקרתכנית–

.הקרןפורמטלפימחקרלביצועהזמניםלוחאתלהשלים–



עימוד-מדעיתקציר

בלבדPDFאוWordקובץ•

אחדעמוד•

השורותבין1.5שלרווח•

:העמודבראש•

הכותרתאתלהוסיףיש:Scientific Abstract

הראשוןהראשיהחוקרשםאתלצייןיש

הבקשהמספראתלרשוםיש

הבקשהנושאאתלכלוליש

פעולהשיתופי,המחקרחשיבות,מחקרשיטות,המחקרתכניתמטרתלצייןחשוב
.(רלוונטיאם)

מידע מדעי



עימוד-המחקרתכנית

בלבדPDFאוWordקובץ•

התרשימיםאתמכניסיםאם)טבלאות/תרשימיםשלעמודים5+טקסטשלעמודים10עד•
.(המותריםהעמודים10-מחורגאינושהטקסטלוודאיש,הטקסטלתוך

כותרותעםממוספריםלהיותהביבליוגרפיהפרטיעל)עמודים5עדביבליוגרפיהרשימת•
.(המחבריםכלושמותמלאות

השורותבין1.5שלרווח•

לפחותמ"ס2שלשוליים•

11-מקטןשאינופונטגודל•

:העמודבראש•

בכליופיע)ימיןבצדהעליונהבכותרתהבקשהומספרהראשוןהראשיהחוקרשםאתלצייןיש•
.(עמוד

מידע מדעי



ניסוח-המחקרתכנית

.קצריםמשפטיםוכתבו,וברורתקיןבסגנון,מקצועיתבשפההשתמשו–

.מחזרותהימנעו–

.לשוניותומשגיאותכתיבמשגיאותהימנעו–

מידע מדעי



מדעירקע-המחקרתכנית

:הינוהמוצעשהמחקרלמסקנההבודקאתלהובילהיאהמדעיהרקעמטרת

.חשובותהשלכותבעל–

.קודמיםבמחקריםהחסראתמשלים–

.חדשנירעיון/קונספטמציג–

.מידעבושאיןבתחוםידעהמעבירה,הגיוניתלמסקנהמוביל–

מידע מדעי



וחשיבותוהמחקרמטרות-המחקרתכנית

.המחקרלמטרתשהובילהרקעאתהסבירו–

.יותרלא,שתייםאואחתמחקרמטרתהציעו–

.והתקציבהזמןבמגבלותליישוםניתןהמטרותשהיקףוודאו–

ברקעהמופיעיםהצרכיםמרשימתלוגיבאופןנובעותשהמטרותדאגו–
.המדעי

."...להיאזהמחקרמטרת":והצהירולבודקהמחקרמטרותאתהנגישו–

מידע מדעי



(Hypothesis)המחקרהשערת-המחקרתכנית

המחקרהשערתלניסוחישירותאתכםתובילממוקדתמחקרשאלת–

:הבאיםהמאפייניםבעלתהשערההיאיעילהמחקרהשערת–

ולמדידהלבדיקהניתנת

החוקרמניסיוןלוגיבאופןצומחת

:המחקרלהשערתהסברספקו–

נובעתהיאממהנמקו.

חזקותהשערותהנןאלההשערותמדועהסבירו.

ההשערותנשללומדועונמקו,המחקרלהשערותחלופיותאפשרויותספקו.

מידע מדעי



עבודהושיטותתכנית-המחקרתכנית

יותרמוקדםשציינתםהספציפייםהיעדיםאתתואמתשהתכניתוודאו–
.בהצעה

להשגהניתנות,הגיוניותהןהתכניתמבוססתשעליהןהמחקרששיטותוודאו–
.ושלמות

מידע מדעי



עבודהושיטותתכנית-המחקרתכנית

:עלפרטיםספקו

בחרתםמדועוהסבירו,(אקראי,השוואתי,תיאורי:לדוגמא)המחקרסגנון–
.זהבסגנוןדווקא

.(אותםאסףומישנאספוהנתוניםהםמהלמשל)הנתוניםאיסוףתהליך–

.והנחקריםהחוקריםשקיבלוההכשרהתהליך–

.מיוחדיםלמתקניםאולציודגישה–

.הנחקריםשלסודיותלשמירתשננקטוצעדים–

.כךעלשניתנוואישורים,חייםבעליעםבעבודהשננקטותהליכים–

היוהנחקריםאוהחוקריםשאליהן,סכנותלמנועכדישננקטותהליכים–
.להיחשףעלולים

מידע מדעי



מכשלות-המחקרתכנית

Potential)פוטנציאליותלמכשלותלהתייחסממליצההקרן,לבשימו–
pitfalls)המחקרבתכנית.

.מחקרתהליךבכלקיימיםוקשייםכשלים–

.המחקרבמהלךלצוץשעלולים,הקשייםאתלהציףתחששואל–

.עמוההתמודדותאמצעיאתפרטו,קושיכלציוןלאחר–

מועילות,התמודדותדרכיהצגתולצדה,פוטנציאלייםמכשוליםהצפת–
פוגמת,אפשרייםומקשייםממכשוליםהתעלמות.משכנעתמענק-לבקשת
.הבקשהבאיכות

מידע מדעי



להעניקמתחייבתאינההקרןאולם,מהקרןלבקשניתןאותולסכוםהגבלהאין–
.הסכוםמלואאת

.בשקליםתוגשהתקציבהצעת–

.תקציביסעיףכלונמקופרטו–

.ציודסעיףלמעט,התקציבמכללאוטומטיבאופןתחושב17%בסךתקורה–

:בתקציבלכלולניתן–

,סטודנטיםהשתתפותלכיסוי,למענקלשנה6,000₪עדשלהוצאה•
הקשוריםמדעיותבהשתלמויותאובכנוסים,מהמענקשכרהמקבלים

.למענק

חוקרעבורלמחקרהראשונהבשנהלמחשביםבקשהבתקציבלכלולניתן•
.שנהבכלמחשובוצורכי,שלוהמחקרעוזריאו

תקציב



:בתקציבלכלולאין

.הבקשהמגישילחוקריםמשכורתתשלום•

הרשאילחוקראובמוסדואקדמימינוילושיש,סגללחברכלשהושכרתשלום•
.הקרןממסלולילאחדבקשהלהגיש

.אירוחהוצאות•

.בישראלושהייהנסיעההוצאותלרבות,ל"מחולאורחיםאחרתשלוםאושכר•

.ומונוגרפיותספריםשלופרסוםהכנה•

,נוספיםמחקריםישנםחוקרשלכלבעובדהבהתחשב,ריאליPIאחוזעללהקפידיש•
.20%עד,המלצתנו

תקציב

120,000₪של עד המחקר בעלות לתכנית למימון ציוד ייעודי מיוחד להגיש בקשה ניתן , כמו כן



נספחים

:המחקרלהצעתנספחיםסוגישניקיימים•

,)*(בכוכביתהמסומניםפריטיםעםביבליוגרפיתרשימה:חובהמסמכי•
.המחקרלהצעתהייעודיים,נוספיםומסמכים

לוגודףעל)פ"שתמכתב,חיונימאמר,שופטיםבקשות:רשותמסמכי•
.(וחתום

.PDFאוWordבפורמטנפרדכקובץיועלהמהנספחיםאחדכל•

:אתלצייןישקובץכלבראש•

הראשיהחוקרשם•

הבקשה'מס•

הקבציםאתהסירו,שהועלולאחרבקבציםתיקוניםעריכתנדרשתאם•
.ומתוקניםחדשיםקבציםבמקומםוהעלו,שהעליתם



המצורףלקובץזההלהיותחייב)*(בכוכביתהמסומןהביבליוגרפיהקובץ•
.המחקרלתכנית

נספחים



היצמדו להנחיות הקרן

.מהןלחרוגולאהקרןלהנחיותלהיצמדיש•

.בהנחיותדבקיםשאינם,בקשותמגישיעםמאודמחמירההקרן•

הקרןבאתרנמצאתהגשהמסלוללכלהמיוחדותההנחיותרשימת•
(http://www.isf.org.il/)לתתומתחת"בקשותהגשת":הכותרתתחת-

".וטפסיםהנחיותהורדת":הכותרת

ISF-צפויים שינויים בהגשות המענק ל
ועל כן

מומלץ להתעדכן ברשות המחקר או באתר הקרן

http://www.isf.org.il/


,אילן-בברהחוקרים , אנחנו מזמינים אתכם
המחקרלרשות לפנות להשגת מידע וסיוע

:אלקטרוניבדואר לרוברט ארנולד 
robert@mail.biu.ac.il

.03-5317837:ובטלפון

mailto:robert@biu.ac.il

