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 כללי .1

והנחיית סטודנטים. ה לצד הורא ,חוקרי אוני' אריאל עוסקים באופן שוטף במחקר

לקידום שיתופי פעולה איכותיים ולקידום מחקרים חדשניים, מגוונים ו פועלתהאוניברסיטה 

מושקעים מאמצים רבים, באפיקים מגוונים, ותקציבים בארץ ובחו"ל. לשם כך אקדמיים 

 ייחודיים מוקדשים לקידום ועידוד הנושא.

 הגשת הצעת מחקר הינו הצעד הראשון של החוקר בדרך לקבלת מימון עבור מחקריו.

 
  המטר .2

 .בדבר הגשת הצעות מחקר ואופן הטיפול בהן שיטה הגדרה וקביעת

 
 תחולה  .3

, לרבות חוקרים האוניברסיטהשל והחוקרים למחקר ופיתוח נוהל זה יחול על עובדי הרשות 

 האוניברסיטה.המורשים לפי נוהל זה להגיש הצעות מחקר מטעם 

 
 הגדרות  .4

 .האוניברסיטהחבר הסגל האקדמי של  – חבר סגל .4.1

 

  חוקר באוניברסיטה במינוי "עמית מחקר". –עמית מחקר  .4.2

 

חבר סגל או עמית מחקר המתעניין בהגשת הצעת מחקר ו/או הגיש הצעת מחקר  – חוקר .4.3
ו/או שבאחריותו מחקר פעיל. בנוסף, בנוהל זה יחשב חוקר גם מרצה מן החוץ אשר קיבל 

 דיקן למו"פ להגיש הצעת מחקר ו/או להפעיל תקציב מחקר.וההנשיא סגן אישור מ
 

בהתאם בהרכב משתנה הנשיא והדיקן למו"פ ובראשות סגן ייעודית ועדה  – ועדת שיפוט .4.4
מוקמת לצורך בחינת הצעות מחקר לתחום הידע בו עוסק ה"קול הקורא". הוועדה 

או במקרים בהם נדרש תעדוף של הצעות מחקר המוגשות  שהוגשו במסגרת ק"ק פנימי
 לגופים חיצוניים וקיימת מגבלה לכמות ההצעות אשר ניתן להגיש.

 ,באוניברסיטהאו יישומי המבוצע ע"י חוקר, במסגרת עבודתו מחקר תיאורטי  – מחקר .4.5
 וממומן ע"י מענק מחקר.

מסמך המוגש לגוף מממן, לרוב לאחר פרסום קול קורא, שמטרתו להציג  – הצעת מחקר .4.6
את עיקרי המחקר לגביו מתבקש מענק המחקר וכן את עלות ביצועו )התקציב(. נוהל זה 

 מחקר מלאה. ( והן להצעתLetter Of Intentגמא מקדמית )לדומתייחס הן להצעת מחקר 

הודעת גוף מממן בדבר רצונו לממן מחקר בנושאים מסוימים. הקול הקורא  – קול קורא .4.7
מאופיין בפירוט נושאי מחקר ספציפיים, תיאור אופן ההגשה, מגבלות שונות וכן תאריך 

 ההגשה האחרון. 
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גוף אשר עוסק, בין היתר, במימון פעילויות מחקר ופיתוח התומכות  – גוף מממן .4.8
, ניםארגו תתיישויות משפטיות עצמאיות וחלקם הם  במטרותיו. חלק מגופים אלו הינם

 .במשרדי ממשלה בארץ ובעולם

, האוניברסיטהקרן מחקר פנימית המוקמת ו/או מתוקצבת ע"י  – קרן מחקר פנימית .4.9
 .האוניברסיטהומממנת מחקרים המתבצעים ע"י חוקרי 

תקציב המתקבל מטעם גוף מממן או קרנות פנימיות עבור החוקר, לצורך  – מענק מחקר 10.4
 ביצוע המחקר.   

ידי האוניברסיטה או גורם מממן-מימון הניתן למחקר על – (matchingמשלים )מימון  4.11
 אחר, לרבות החוקר, הנועד לביצוע המחקר. מימון זה הינו בבחינת השלמה לתקציב   
  ידי הגורם המממן אליו מוגשת הצעת -המחקר הממומן או צפוי להיות ממומן על   
 המחקר.   

 

  סמכות ואחריות .5

אלא אם  הגוף היחיד במוסד המורשה להגיש הצעות מחקר ההרשות למחקר ופיתוח הנ 5.1
 .המימון גופי לבין החוקרים ביןהרשות משמשת כמתווכת . צוין אחרת ע"י הגוף המממן

 והדיקן למו"פ הנשיאסגן  5.2

 ת בדבר תהליך הגשת הצעת מחקר מדיניו לקבוע בסמכותו 5.2.1

( ימים טרם 4פחות מארבעה )הצעת מחקר שהוגשה  אי הגשה של בסמכותו לאשר  5.2.2
 .מועד ההגשה האחרון של הגוף המממן

 בסמכותו לדחות הצעת מחקר במידה ותמצא לא מתאימה מבחינה מנהלית 5.2.3
 .ואקדמית

 

  מנהל רשות המחקר  5.3

 .ביצועה אחר ולמעקב המדיניות ליישום אחראי 5.3.1

 .בסמכותו לאשר מנהלית הצעת מחקר 5.3.2

 לחוקר בסטטוס 'מרצה מן החוץ' להגיש הצעת מחקר. לאשרבסמכותו  5.3.3

לאחר מועד בסמכותו לאשר טיפול בהצעת מחקר שהוגשה לרשות המחקר  5.3.4
 . לרשות המחקרההגשה האחרון 

 

  וועדת השיפוט 5.4

ממקורות פנימיים  מתן מענקי מחקר לחוקרים , לדחות ולתעדףבסמכותה לדון לאשר
הצעות מחקר המוגשות לגופים חיצוניים וקיימת מגבלה על  של האוניברסיטה ולתעדף

 כמות ההצעות שניתן להגיש.
 

  רמ"ד קשרי מחקר 5.5

אחראית על הפצת מידע רלוונטי לחוקרים אודות קולות קוראים של גופים  5.5.1
 מממנים.

 החיצוני. לגוף המממן לבדוק  את הצעות המחקר טרם הגשתןאחראית  5.5.2

 המחקראחראית להגשה בפועל של הצעות  5.5.3
 
 

 רכזת תפוקות מחקריות 5.6
אחראית לרכזת ולבדוק את הצעות המחקר המוגשות לקרן מחקר פנימית, למן וועדה 

 במוסד. םולהפיץ את תשובות הוועדה לחוקרים ולגורמים הרלוונטיי
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 השיטה .6

 הגשת הצעת מחקר  6.1

  כללי 6.1.1

חוקר רשאי להגיש הצעת מחקר לקרן מחקר פנימית ו/או לגוף מממן, לרבות לכזה  .א
אשר פרסם "קול קורא", לצורך קבלת מימון עבור מחקרו. כל הצעת מחקר תוגש 

 האמור בנוהל זה.באמצעות רשות המחקר בלבד, באופן 
 

לגבי "קולות קוראים" והזדמנויות  לחוקרים תסייע בפרסום מידע רשות המחקר .ב
במסגרת פרסום זה יצוין גם מועד  מימון מחקר נוספות )להלן: "הודעה על קול קורא"(.

  ההגשה האחרון לרשות המחקר.

   הכנת הצעת המחקר להגשה 6.1.2

חוקר המעוניין בהגשת הצעת מחקר יכין טיוטת הצעת מחקר בהתאם לדרישות הגוף  .א
להתייעץ עם המממן או קרן המחקר הפנימית. לצורך הכנת הטיוטה החוקר מוזמן 

 רמ"ד קשרי מחקר הן בנושאים כלליים הקשורים לאופן ההגשה והן לנושאי התקציב.

 

המממן מאשר זאת, תקציב טיוטת הצעת המחקר יכלול גם תקורה ככל שהגוף   .ב
. לכיסוי חלק מההוצאות הבלתי ישירות שלה בגין המחקר המיועדת, לאוניברסיטה

המוגש, אלא אם כן הוגדר אחרת ע"י הגוף מגובה התקציב  15%התקורה תעמוד על 
 המממן או סגן הנשיא והדיקן למו"פ.

 
החוקר ידאג טרם ההגשה להשגת כל האישורים הנדרשים ע"י הגוף המממן לצורך  .ג

הגשת הצעת המחקר, לרבות אישורים הנוגעים לבטיחות, אתיקה מחקרית, ניסויים 
דרשים ע"פ החוק, כללי האתיקה, חיים ועוד; ובייחוד אישורים הנ-בבני אדם או בבעלי

נהלי האוניברסיטה וכדומה. בהגשת בקשה לקרן מחקר פנימית, על החוקר לצרף 
 המלצת רמ"ח או רמה ממונה לפי העניין.

 
תוגש ע"י החוקר לרשות המחקר באמצעות קובץ לגוף חיצוני, המחקר טיוטת הצעת  .ד

 נימית, לפי העניין.אלקטרוני על גבי הטפסים של הגוף המממן או קרן המחקר הפ
 
בהתאם להנחיות שפורסמו בקול הקורא הצעת מחקר למימון פנימי, תוגש ע"י החוקר  .ה

"בקשה  501טופס הפנימי. ההגשה תתבצע באמצעות פורטל רשות המחקר ובצירוף 
 חתום ע"י רמ"ח )או ממלא מקום בהעדרו( או רמה ממונה. למענק מחקר"

 
(, ובידי החוקר אין את כל הסכום matching)במידה והגוף המממן דורש מימון משלים  .ו

"בקשה  587טופס הדרוש לכך, עליו לפנות מראש לסגן הנשיא למו"פ באמצעות 
ולכתב את מדור קשרי מחקר על כל פניה מסוג זה. במידה ומתקבל  למימון משלים"

המאושר יוצג לרשות המחקר אישור למימון משלים מטעם האוניברסיטה, הטופס 
 במעמד הגשת טיוטת הצעת המחקר.

 
המועד האחרון להגשת טיוטת הצעת מחקר לרשות המחקר הינו מועד ההגשה   .ז

שפורסם ע"י רשות המחקר בהודעה על ה"קול הקורא". בקשה שתוגש לאחר מועד זה, 
 .5בסעיף  בכפוף לקבלת אישור כמפורטתטופל 

 
שימת דגש על הקריטריונים והדרישות של הגוף  טיוטת הצעת המחקר תיבדק תוך .ח

המממן או קרן המחקר הפנימית. המלצות ו/או הערות לתיקון, יועברו לחוקר מוקדם 
ככל האפשר בהתחשב במועד ההגשה. בדיקת טיוטת הצעת המחקר ע"י רשות המחקר 
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או בקבלת אישור להגשה באיחור בהתאם לסעיף  מותנת בהגשת הצעת המחקר בזמן
5. 

 

רמ"ד קשרי מחקר ידי רשות המחקר, -עלהמתוקנת הצעת המחקר  בדיקתאחר ל .ט
הצעת המחקר לגוף הגרסה הסופית של אישור להגשת  , בכתב,לקבל מהחוקר תאחראי
 .המממן

 
במידה והחוקר מעוניין להגיש הצעת מחקר במענה ל"קול קורא" שלא פורסם ע"י  .י

לתאם את עליו  ו/או הגוף המממן מנחה הגשה באמצעות חוקר בלבד הרשות למחקר
. הטיפול בהצעת מחקר שכזו יהיה טרם ההגשה קשרי מחקר "דההגשה מול רמ

  .בים, בשינויים המחויי'-א' 6.1.2 בהתאם לאמור בסעיפים

 

 אופן הגשת הצעת המחקר 6.1.3

רשות המחקר תסייע לחוקר בכל הקשור לשלב ההגשה של הצעת המחקר, לרבות  .א
וכדומה, בהתאם לדרישת הגוף המממן או   CDשכפול וכריכת ההצעה, צריבתה על 

 קרן המחקר הפנימית, לפי העניין. 
 

, לסבב מחקרתועבר ההצעה, ע"י רשות ה לאחר אישורו של מנהל רשות המחקר, .ב
 , כפי שנדרש ע"י הגוף המממן.באוניברסיטה הנוספיםהגורמים חתימות של כל 

 
  6.1.3 הצעת המחקר ע"י כל הגורמים הנדרשים, בהתאם לאמור בסעיףלאחר אישור  .ג

 .תעביר הרשות את ההצעה לגוף המממן או לקרן המחקר הפנימית באופן הנדרש, ב'
להעביר ידי החוקר. על החוקר -במידה וההגשה הנדרשת הינה מקוונת, היא תתבצע על

 את האישור על עצם ההגשה לידי מדור קשרי מחקר לצורך תיעוד ומעקב.

לרשות המחקר לאחר המועד שפורסם כמועד לראשונה במידה והצעת המחקר תוגש  .ד
ולאחר קבלת אישור מנהל רשות המחקר לטפל ההגשה האחרון לרשות המחקר, 

ההגשה, כמפורט שונות בשלב יהיה החוקר אחראי על ביצוע הפעולות הבהצעה, 
במידה והגוף המממן מחייב הגשת עותק קשיח של כמו כן, . ג'-א' 6.1.3 בסעיפים

הגשה הפיזית )שירותי שליחות יישא בעלות השהגיש הצעתו באיחור ההצעה, החוקר 
 .בכפוף לשיקול דעתו של מנהל רשות המחקר וכדומה(

 
( ימים טרם 4ה )לרשות המחקר פחות מארבע לראשונה במידה והצעת המחקר תוגש .ה

בסעיף  ואושר טיפול בה באופן חריג )כמפורט מועד ההגשה האחרון של הגוף המממן
 6.1.3, החוקר יהיה אחראי על ביצוע הפעולות השונות בשלב ההגשה, כמפורט בסעיף 5

 ד'.

 תשובת הגוף המממן  6.2

מחקר על כל הודעה שיקבל מהגוף המממן בעקבות העל החוקר לעדכן את רשות  6.2.1
 הצעת המחקר.הגשת 

רשות המחקר תעדכן את החוקר על כל הודעה רשמית שתתקבל מטעם הגוף  6.2.2
 המממן או קרן המחקר הפנימית. 

רשות המחקר תדאג לרכז את תשובות הגופים המממנים, לנתח אותם ולגבש  6.2.3
 מסקנות והמלצות להמשך.

 

 מסמכים קשורים ונלווים .7

 "הגשת הצעת מחקר" 19-003-01הוראת עבודה  7.1
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 טבלת מהדורות ושינויים

מהדורה 
 תאריך מס'

עורך 
 השינוי

 מהות השינוי

 עודכנה הגדרת 'וועדת השיפוט'  4.4סעיף  יעל 13.6.18 5

 ניסוח מחדש והרחבה  5סעיף  יעל 13.6.18 5

 ג', עודכן ניסוח לגבי המלצת רמ"ח. 6.1.2סעיף  יעל 13.6.18 5

 יעל 13.6.18 5
ז', טיפול בבקשה שמוגשת באיחור בכפוף  6.1.2סעיף 

 .5בסעיף לאישור כפי שהוגדר 

 יעל 13.6.18 5
ח', בדיקת בקשה שמוגשת באיחור בכפוף  6.1.2סעיף 

 .5לאישור כפי שהוגדר בסעיף 

 יעל 13.6.18 5
יא', הוספה: חוקר המעוניין להגיש הצעת  6.1.2סעיף 

מחקר לגוף המממן המנחה שלא להגיש דרך רשות 
 המחקר, נדרש לתאם ההגשה עם רמ"ד קשרי מחקר

 יעל 14.12.17 4

ועדה  –ועדת שיפוט ההקצבות לרשות המחקר ועדת   4.4סעיף 
ועדה  בהרכב הרקטור וסגן הנשיא והדיקן למחקר ופיתוח.

ייעודית בהרכב משתנה המוקמת לצורך בחינת הצעות מחקר 
 .שהוגשו במסגרת ק"ק פנימי

 הסרת הגדרת "רשות המחקר" 4.13סעיף  יעל 14.12.17 4

 שינוי שם וועדת ההקצבות לוועדת השיפוט 5.3סעיף  יעל 14.12.17 4

4 
מגובה התקציב  15%התקורה תעמוד על   6.1.2.2סעיף  יעל 14.12.17

 הגוף המממן)הוספה:( המוגש, אלא אם כן הוגדר אחרת ע"י 
 ... מנהל רשות המחקר או

 ...לגוף חיצוני)הוספה:( טיוטת הצעת המחקר   6.1.2.4סעיף  יעל 14.12.17 4

4 

 
 

14.12.17 

 

"פתיחת תיק  502ביטול הצורך בצירוף טופס  6.1.2.5סעיף  יעל
 הצעת מחקר" להגשות לגופי מימון חיצוניים.

הסעיף נוסח מחדש באופן שיתאים להגשה למימון פנימי 
 בלבד.

 587הוספת מספר הטופס למימון משלים:  6.1.2.6סעיף  יעל 21.4.15 3

 יעל 21.4.15 3
בכפוף לשיקול דעתו  הוספת בסוף הסעיף:  6.1.3.4סעיף 

 .של מנהל רשות המחקר

 יעל 17.7.14 2
בדבר הגשת הצעות  שיטה נוהל הגדרה וקביעת:  2סעיף 

 מחקר ואופן הטיפול בהן

 : הוספת סעיף 5.3סעיף  יעל 17.7.14 2

 יעל 17.7.14 2

לצורך הכנת הטיוטה החוקר מוזמן להתייעץ  :  6.1.2.1סעיף 
עם )תיקון:( רמ"ד קשרי מחקר )תוספת:( הן בנושאים כלליים 

 הקשורים לאופן ההגשה והן לנושאי התקציב.

 יעל 17.7.14 2

החוקר ידאג מבעוד מועד להשגת כל :  6.1.2.3סעיף 
האישורים הנדרשים לצורך הגשת הצעת המחקר, לרבות 

 רמ"ח או רמה ממונהאישור )תוספת:( 

 יעל 17.7.14 2

"פתיחת תיק  502טופס )תוספת:(  –: לגוף מממן  6.1.2.5.1סעיף 
", החתום ע"י ראש המחלקה )או ממלא חיצוניתהצעת מחקר 

 מקומו בהעדרו(.



 

 19-003 מס' נוהל: הגשת הצעת מחקר שם הנוהל:

 26.06.13אישור: אריך ת הרשות למחקר ופיתוח

 13.6.18: עדכוןתאריך  7מתוך:   7דף:  5מהדורה:  ערך:  עו"ד אורית טסה
 

 
 

 

 

 יעל 17.7.14 2

 501טופס )תוספת:( –: לקרן מחקר פנימית  6.1.2.5.2סעיף 

" החתום תקציב החזריםפנימי/הפעלת "בקשה למענק מחקר 

או רמה ( :ע"י ראש המחלקה )או ממלא מקומו בהעדרו( )תוספת

 ממונה.

 יעל 17.7.14 2

ידי רשות -לאחר בדיקת הצעת המחקר המתוקנת על:  6.1.2.10

המחקר, רמ"ד קשרי מחקר אחראי לקבל מהחוקר, בכתב, 

הצעת המחקר  הגרסה הסופית שלאישור להגשת )תוספת:( 

 לגוף המממן.

 : הוספת סעיף 6.2.3סעיף  יעל 17.7.14 2

 יעל 17.7.14 2

 :  8סעיף 
 "חיצונית: "פתיחת תיק הצעת מחקר 502טופס מס' 

פנימי/הפעלת תקציב : " בקשה למענק מחקר 501טופס מס' 
 "החזרים

 : "בקשה למימון משלים" )תוקן מס' טופס(587טופס מס' 

 


