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  :משמעותיים שינויים מספר יחולוליבך, החל ממחזור זה  לתשומת

 לצורך כך יש לבצע אימות פרטים.  ISF onlineתהיה באמצעות מערכת  ההגשה )1

   לא. בצהריים 12:00בשעה  נובמברב 24 יהיה בקשות להגשת להרשמה האחרון המועד )2
 .זה עדלמו עד בקשה להגשת הרשמה בוצעה לא שעבורן בקשות יתקבלו       

   לאחר הוא זה מועד. בצהריים 12:00- ב 2015 בדצמבר 6האחרון להגשה לקרן הינו  המועד )3
   לא. אליה להגשה האחרון המועד מהו המחקר ברשות להתעדכן יש. המחקר רשות אישור       
  .האחרון ההגשה למועד עד הרשות אישור את קיבלו שלא בקשות יתקבלו       

  
  
  
  
  
  
  ה לסדנת מחקרהנחיות להגשת בקש

  2015דצמבר הגשה מחזור תשע"ז, 
  
  
  
  

  קובץ זה מכיל את הנושאים האלה:

  מידע כללי )1

  הנחיות להגשת הבקשה )2
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  מידע כללי .1

  :תכניתעיקרי ה .1.1
 תכניותמפעילים באחת מענקי מחקר בעלי חוקרים למיועדת  תכניתה .1.1.1

רופאים  ביו רפואי,מורשה למחקר ביכורה,  ,אישייםמענקי מחקר  – הקרן
המבקשים לקיים סדנאות מחקר  או מוקדי מחקר,בבתי חולים ים חוקר

  הקשורות לנושאים הממומנים ע"י הקרן. בינלאומיות 
מטרת הסדנאות לאפשר מיפגש והחלפת דעות של קבוצה נבחרת של  .1.1.2

מדענים מהארץ ומחו"ל, הפעילים בתחום המחקר נשוא הסדנא.  
לאומית - יןבאמצעות הסדנאות יידונו לעומק ויופצו בקהילה הב

  ידי הקרן ויותוו כיווני מחקר חדשים. - המחקרים הנתמכים על

  רשאים  להגיש בקשות: .1.2
רופאים  ביכורה, ביו רפואי, ,מענקי מחקר אישייםחוקרים אשר להם  .1.2.1

 החל בשנה השניה של המענק של הקרן פעילים ,מוקדי מחקראו חוקרים 
אין  .ונה)הארכה, החל משנת המענק הראש –(במקרים של מוקדי מחקר 

  לכלול בבקשה חוקרים להם אין מענק פעיל מתאים.
(אם אושרה  תוך שנה מסיום המענק –חוקרים אשר מענקיהם הסתיימו  .1.2.2

 .שנה מסיום ההארכה) ,שנת הארכה
  אחת עבור כל מענק.לסדנא ניתן להגיש בקשה  .1.2.3
באפריל של  1הבקשות יוגשו עבור סדנאות המיועדות להתקיים אחרי  .1.2.4

  נוכחית, או במהלך השנה האקדמית הבאה. השנה האקדמית ה

  אמות מידה לאישור הסדנא: .1.3
  התרומה המדעית של הסדנא לקידום תחום המחקר בארץ ובעולם; .1.3.1
  .רמת המשתתפים .1.3.2
 40-30היקף הסדנא ומספר המשתתפים בה: מומלץ על השתתפות של  .1.3.3

.  )א כולל סיורים או ביקורים(ל מלאים דיונים ימי 5-3מדענים, למשך 
תקיים בארץ, ויש לשאוף לכך שלפחות רבע מן המשתתפים הסדנא ת

  .יבואו ממוסדות מחוץ לישראל
סדנא לא תהווה חלק מכנס מדעי גדול, אך יכולה להתקיים בהמשך לכנס  .1.3.4

  .כזה
  אין להגיש שוב בקשה לסדנא שנדחתה. .1.3.5

  :  פרסומים .1.4
 אתר באינטרנט, מצגת,כל פרסום הנוגע לסדנא, כגון פוסטר, הזמנות, הודעות, 

לשאת את הלוגו של הקרן ואת הכותרת:   חייבופרסומי הדיונים הסדנא  תכנית
 Research Workshop of. ובאנגלית: סדנת מחקר של הקרן  הלאומית למדע

the Israel Science Foundation .

  התקציב: .1.5
כאשר מבוקשת סדנא אחת עבור יותר לסדנא. ₪  70,000הקרן תקציב עד  .1.5.1

לא יוקצב סכום נוסף במקרה גבוה יותר. ממענק אחד ייתכן תקצוב 
  שעלות הסדנא תהיה גבוהה יותר. 

 הקרן תראה בחיוב הצלחה בגיוס מקורות נוספים למימון הסדנא. .1.5.2
 הקצבה לסדנא.חלקה של הקרן באין לגבות תקורה על  .1.5.3
עבור הוצאות פרסום הסדנא ו/או עזרה  10%ניתן לכלול בבקשה/דיווח עד  .1.5.4

 אדמיניסטריבית בארגונה.

 ת"פ עם המכון ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה העברית בירושלים:ש .1.6
לעיל, ועד  1.5במטרה לממן את הסדנאות בהיקף רחב יותר מהמוזכר בסעיף 

יתקיימו סדנאות משותפות לקרן הלאומית למדע  ,למענק₪  140,000לסכום של 
, לכל היתההקצבת המכון . (להלן: המכון) ללימודים מתקדמיםהישראלי ולמכון 
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 הקרן לא תקציבהנותרים.   50%  - מתקציב הכינוס והקצבת הקרן  50% ,היותר
  . היה גבוהה יותרתסכום נוסף במקרה שעלות הכינוס 

 
 של  ללימודים מתקדמיםהישראלי במכון סדנאות אלה חייבות להתקיים  .1.6.1

. בגבעת רם, ירושליםשקמפוס אדמונד ספרא בהאוניברסיטה העברית,  -
את האולמות  ,ללא תשלום ,תעמיד לרשות הכנס העברית  האוניברסיטה

המכון יספק את השירותים הדרושים להכנת  הדרושים והציוד שברשותו.
הכנס והפעלתו בתחום שירותי משרד, צילומים, הקלטות, מחשוב, פרסום 

ומזון.  שירותים אלו יכוסו מתקציב הכנס כמקובל בכל הסדנאות 
 והכנסים המתקיימים במכון .

 . ש לתאם את מועד הסדנא עם המכוןי .1.6.2
ים יחוקרים המעוניינים בתמיכה רחבה זו, ימלאו את הסעיפים הרלבנט .1.6.3

בטבלת התקציב יש לרשום את הסכום הכולל המבוקש בטופס הבקשה. 
 עבור הסדנא, הן מהקרן הן מהמכון.

לאו סעיף זה, יבקשות שתאושרנה ע"י הנהלת הקרן ושחוקריהם מ .1.6.4
 ן.תועברנה לשיפוט המכו

בקשות שלא תאושרנה ע"י המכון בתקציב המורחב יזכו במענק שאושר  .1.6.5
 ע"י הנהלת הקרן.

, כגון פוסטר, הזמנות, הודעות, אתר סדנא המורחבתהנוגע לכל פרסום  .1.6.6
 לשאת את הלוגו חייבופרסומי הדיונים כינוס באינטרנט, מצגת, תכנית ה

הקרן כינוס מדעי משותף של את הכותרת:  , וושל המכון של הקרן
 Jointובאנגלית: הלאומית למדע עם המכון ללימודים מתקדמים.

Research Conference of the Israel Science Foundationand 
and the Israel Institute For Advanced Studies.   

חוקר שלא השלים את התחייבויותיו המדעיות לגבי לא יופעל מענק חדש של  .1.7
 מענק פעיל קודם באחד ממסלולי הקרן.  

  הנחיות להגשת הבקשה .2

  .ההגשה תתבצע בשני שלבים: טופס הרשמה ובקשה מלאה .2.1

בקשה כולה (טופס הרשמה והבקשה המלאה) תוגש באמצעות מערכת ה .2.1.1
ISFonlineכת זו . חוקרים שטרם ביצעו אימות נתונים והרשמה למער

 מתבקשים לבצע זאת טרם ההרשמה להגשת הבקשה.

  בצהריים. 12:00- ב 2015בנובמבר  24מועד האחרון להרשמה הוא ה .2.1.2

בשעה  בדצמבר 6המועד האחרון להגשה לקרן, לאחר אישור רשות המחקר, הוא  .2.2
בצהריים. יש להתעדכן מהו המועד האחרון להגשה לאישור רשות  12:00

בקשות או תיקונים לאחר המועד האחרון להגשה  המחקר של מוסדך. לא יתקבלו
 לקרן.

מספר אישור הרשמה, הכולל  את לאחר שיגור טופס ההרשמה יופיע על המסך  .2.3
לדוא"ל  גםלחוקרים המגישים וכן תישלח הודעה תישלח  ת דוא"להודע .הבקשה

   של רשות המחקר שנבחרה בהרשמה.

 סדנאכל פניה לקרן בנוגע לובבקשה המלאה, היש לציין מספר זה על גבי טופס   .2.4
 . זו

 חלקי טופס ההרשמה: .2.5

המערכת תבחר אוטומטית את הרשות המגישה בהתאם  – רשות המחקר .2.5.1
להשתייכותו של החוקר, על מנת לשנות זאת יש לבחור מתוך הרשימה את 

רשות המחקר המתאימה באמצעותה מעוניינם החוקרים להגיש את 
בכל אחת מהן סדר הבקשה. הרשימה מחולקת לארבע קבוצות, ו

  חולים, מכוני מחקר, מכללות. - אלפאביתי: אוניברסיטאות, בתי
שורות טקסט. כדי למנוע שיבוש  2עד  –נושא הסדנא בעברית ובאנגלית  .2.5.2

 בנושא הבקשה, אין לכלול סימנים מיוחדים. 
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תזהה את החוקר ואת   ISF onlineמערכת  -החוקרים השותפים לבקשה  .2.5.3
יש  גר הקרן. על מנת להוסיף חוקרים נוספים פרטיו כפי שמופיעים במא

 .אישייםההם ו/ובפרטי ו/הםשל הזהות /יבמספרלהצטייד מראש 
החוקרים ובודקת את זכאותם  כל אחד מןוטומטית אהמערכת מזהה 

  הודעה. תופיע על המסך  -להגשה; במקרה של בעיה 
יס החוקרים, המזוהים ע"י המערכת, יופיעו כפי שהם מופיעים בבס פרטי

הנתונים של הקרן.  יש לעדכן ולהשלים את כל הפרטים. חוקרים 
השייכים למוסדות בהם יש מספר קמפוסים יבדקו ויעדכנו את הקמפוס 

   המתאים.
מבחינת הקרן, כל החוקרים המגישים הם בעלי מעמד זהה ואין חשיבות 

החוקר שמבצע את ההרשמה יופיע אוטומטית כחוקר  .לסדר הופעתם
ן. מסיבה טכנית, תישלח התכתובת האוטומטית הנוגעת הראשי הראשו

 להגשת הבקשה לכתובת הדוא"ל של החוקר הראשי הראשון

מטעמי אבטחה, ניתן לעדכן את כתובת הדוא"ל רק דרך  –יש לשים לב 
  .ISF onlineהחשבון האישי של החוקר במערכת 

 
  ם מבוקשת הסדנא./יש לבחור את המענק/ים בעבורו .2.5.4

  ההצעת המחקר המלא .2.6

 , תחת פרק רשימת הבקשות, להיכנס אל הבקשה ISF onlineמערכת יש להיכנס ל
  על המסך יופיעו פרטי הבקשה כפי שמולאו בעת ההרשמה.

, את מיקום, מועד לכך יש להזין את הסכום המבוקש מהקרן יםהמיועד ותבשד
  .ומספר ימי הסדנא

   הבקשה המלאה יועלה באמצעות המערכת המקוונת של הקרן. קובץ

בין השורות ובגופן בגודל סטנדרטי  1.5, ברווח A4על עמודים בגודל  קלדהחומר יו
 Miriamלפחות, ובעברית  Ariel 11או  Times New Roman –(למשל באנגלית 

  לפחות). David 12או 

  רגיל. יש להקפיד על מילוי כל השדות. docהוא מסמך הקובץ 

 -דת טקסט חופשי ושמוש ב"פתוח" לגמרי ומאפשר הקלשקובץ הבקשה מאחר 
Cut&Paste  ,לבדוק שטבלאות לא לפני הדפסת החומרמקבצים אחרים, מומלץ ,

  נקטעו או שלא התווספו עמודים או חלקי עמודים ריקים או מיותרים.

מופץ בגרסה לא מוגנת; לפיכך, אין לשנות את הפורמט של חלקי הטופס הקובץ 
  את הלוגו (העליון והתחתון של הקרן).השונים, ויש לשמור על דפי השער הכוללים 

  שדות מילוי: 

יש להזין מספרים ללא נקודה עשרונית או  –סכום מבוקש מהקרן  .2.6.1
 פסיקים. 

יש להזין את "כן"  וסומןשיתוף עם המכון ללימודים מתקדמים: במידה  .2.6.2
 הסכום המבוקש מהמכון . 

בחירה מרשימת  מועד הסדנא יוזן בתיבות הטקסט. כאשר החודש הוא .2.6.3
 תיבת טקסט.  –בחירה ומס' ימים  –חודשי השנה, השנה 

  .באנגליתומיקום הסדא בעברית  .2.6.4

 עותקים קשיחים .2.7

  של המוסד. המחקר עותקים קשיחים יוגשו באמצעות רשות שני

  על העותק הראשי של הבקשה לשאת את חתימת הנציג המוסמך של המוסד.

את הבקשות או להכניס  . אין לכרוךהידוקכל עותק, על כל חלקיו, יהודק המכונת 
  כל עותק למעטפה או לניילון.
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שראלי י; עבור בקשות בשת"פ עם המכון הבמארס 1תשובות הקרן תשלחנה עד 
  ללימודים מתקדמים ייתכן וישלחו תשובות במועד מאוחר יותר.

  

החוקרים מתבקשים להקפיד על מילוי מדויק של הפרטים המבוקשים ולהגיה 
קרן לא תוכל לטפל בבקשה אשר תוגש ברשלנות או בקפדנות את כל הטקסט. ה

 שלא לפי ההנחיות.


