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 הקרן הלאומית למדע
 

 מענקי מחקר לשנת תשפ"א 
 

 ( שמחה להודיע על פתיחת מחזור המענקים לשנת תשפ"א.ISFהקרן הלאומית למדע )

 
 :מסלולי הקרן ותאריכי ההגשה למחזור תשפ"א
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 מענק ציוד

 -לחבר סגל 

 אמצע הדרך

 

17/11/2019 24/11/2019 08/12/2019 

תכנית מוקדי מחקר 

 )חדשים והארכות(

17/11/2019 24/11/2019 08/12/2019 

 08/12/2019 24/11/2019 17/11/2019 סדנאות מחקר

 

 ISF online לקרן תהיה אך ורק באמצעות מערכת ההגשה 

 לצורך כך יש לבצע אימות פרטים במערכת )אימות הפרטים אינו מהווה הרשמה להגשת בקשה(

 לאחר ביצוע אימות פרטי משתמש ניתן להירשם להגשת בקשה

 

 

 סטטיסטיקה -הגשות וזכיות במגוון המסלולים בשנת תשע"ט 

 
 

 

 מענק מחקר אישי
 

 בצהריים(. 13:00)עד השעה  27.10.2019בקשה הוא המועד האחרון להרשמה להגשת ה

 .לאחר מועד זה לא ניתן יהיה להירשם להגשת בקשה בשנה הזו

 
מטרת התכנית לתמוך בהצעות למחקר בסיסי, הראויות למענקי מחקר. ההצעות ייבחרו על בסיס מצוינות 

וללא קשר להשתייכות מוסדית, בתחומים של המדעים המדויקים והטכנולוגיה, מדעי החיים ואיכות מדעית 

 והרפואה, מדעי הרוח ומדעי החברה. תכנית זו היא הגדולה והמקיפה ביותר מכל תכניות הליבה של הקרן.

 

 כל התחומים ללא הגבלה. :תחומי מחקר

 

 לשנה. ₪ 224,757-ה המענק הממוצע כתקציב לא מוגבל. במחזור תש"פ הי תקופת המחקר ותקציב:

 שנים. 4-1: המענק יינתן לתקופה של במדעי החיים והרפואה 

 שנים. 5: ניתן לבקש מענק לתקופה של עד במדעי החברה ובארכיאולוגיה 

https://www.isf.org.il/Files/Announcement/%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%202019.pdf


 כמו למשל מפעל המקרא(, ורק עבורם,  במחקרים במדעי הרוח שהם מקטע של תכנית ארוכת טווח(

שנים. במקרה כזה תיאור הרקע, בתכנית המחקר, צריך  5ניתן לבקש מענק לתקופה של עד 

 להתייחס לתכנית הרחבה כולה. 

 

  במדעי הרוח בלבד: -ספרות מקצועית 

למענק לרכישת  ₪ 15,000  בנוסף לשימוש בסעיף שונות למטרה זו, ניתן להוסיף סכום חד פעמי של עד

 ספרות מקצועית, ובלבד שהספר אינו ניתן להשאלה בספריית מוסדו של החוקר.

 
 23.9.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (13:00)עד השעה   27.10.19תאריך אחרון להרשמה להגשת בקשה: 

 (13:00)עד השעה   7.11.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה   סיווג תחומי דעת   טבלת הזכאות להגשה  הנחיות להגשת בקשה   קול קורא

o ניתן להגיש לקרן אך ורק בקשה השונה באופן מהותי מכל בקשה שהוגשה / ממומנת ע"י הקרן 

 או גוף אחר, בארץ ו/או בחו"ל.

 

 
 

 

 מסלול אישי -תכנית ביכורה 
 
 בצהריים(. 13:00)עד השעה  27.10.2019המועד האחרון להרשמה להגשת הבקשה הוא 

 .לאחר מועד זה לא ניתן יהיה להירשם להגשת בקשה בשנה הזו

 
 מחקרים חדשניים ויוצאי דופן, בעלי פוטנציאל לפריצת דרך.תכנית ביכורה מיועדת לקדם 

התכנית מיועדת לאפשר לחוקרים לקדם כיווני מחקר אלה גם אם הדבר מצריך שינוי כיוון מהותי מצד 

 החוקר/ת ובלבד שהמחקר המוצע עונה על אחת מקטגוריות המימון של הקרן.

 

משמעותית במספר קטן של מחקרים שבהם תוכח מחויבות עמוקה ומקיפה התוכנית מיועדת לתמוך בצורה 

 .של החוקרים למחקר המוצע הכוללת בין השאר השקעת זמן ומשאבים קיימים בהיקף יחסי יוצא דופן

 

מחקר  תכנית ביכורה תומכת במחקרים פורצי דרך מכל תחומי הדעת, על מנת להניע כיווני  :תחומי מחקר

 ת מן הקטגוריות המפורטות להלן:חדשים, השייכים לאח

 

 .כיווני מחקר מקוריים חדשניים שאינם בחזקת הרחבות של גישות מחקר מקובלות 

 

  כיווני מחקר המכוונים לפיתוח גישות מחקריות חדשות השונות מהותית מאלה המקובלות בשטח ואשר

 להן פוטנציאל לאפשר פריצת דרך מחקרית.

 

 שות שיאפשרו התגברות על מחסומים קריטיים בתחום המחקר. פיתוח טכניקות או טכנולוגיות חד 

 

 תקורה(. %17)כולל  ₪ 350,000יוענקו עד חמישה מענקים בהיקף של עד   :תקופת המחקר וגובה המענק

 שנים. 3המחקר יינתן לתקופה של עד 

 

https://www.isf.org.il/#/support-channels/1/10
https://www.isf.org.il/Files/GuidelinesPersonalGrant_Heb_1680_1.pdf
https://www.isf.org.il/Files/Eligibility_Heb_1688_1.pdf
https://www.isf.org.il/Files/ISF-Fields_Heb_1689_1.pdf


 23.9.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (13:00עה )עד הש  27.10.19תאריך אחרון להרשמה להגשת בקשה: 

 (13:00)עד השעה   7.11.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה   סיווג תחומי דעת   טבלת הזכאות להגשה   הנחיות להגשת בקשה   קול קורא

o פן מהותי מכל בקשה שהוגשה / ממומנת ע"י הקרןניתן להגיש לקרן אך ורק בקשה השונה באו 

 או גוף אחר, בארץ ו/או בחו"ל.

 

 
 

 

 רפואה ממוקדת אישית )רמ"א(
 
 בצהריים(. 13:00)עד השעה  27.10.2019המועד האחרון להרשמה להגשת הבקשה הוא 

 .לאחר מועד זה לא ניתן יהיה להירשם להגשת בקשה בשנה הזו

 
הקרן הלאומית למדע שמחה להודיע על פתיחת המחזור השני של התכנית למימון רחב היקף של מחקרים 

בתחום הרפואה הממוקדת אישית )רמ"א(, בדגש על היבטים מולקולריים, פיזיולוגיים ואחרים וזיקתם למצבי 

 בריאות וחולי, תוך התבססות נרחבת על מידע רפואי ודגימות רפואיות.

 

נית היא קידום מחקר חדשני ופורץ דרך בישראל, שיביא להבנה מעמיקה של ביולוגיה של האדם מטרת התכ

בנוסף, אחת ממטרותיה של תכנית רמ"א היא לקדם תרבות של  .ושל מנגנונים המעורבים במחלות אנושיות

ים של שיתופי פעולה בין ארגוני בריאות לבין חוקרים במוסדות מחקר. התכנית מבוססת על איגום משאב

 הוועדה לתכנון ותקצוב )ות״ת(, ישראל דיגיטלית ושל גופים פילנתרופיים.

 

מחקר העוסק בשונות הביולוגית בין בני אדם ובהשלכותיה על מצבי בריאות וחולי, אבחון  :תחומי מחקר

ביולוגית או רפואית, מחלות והטיפול בהן. יודגש כי בבסיס הצעת המחקר צריכה להיות שאלה מחקרית, 

שתוכל להוביל לתשובות שיביאו לפרסום בכתבי עת מדעיים. מחקרים שימומנו במסגרת התכנית עשויים 

 לכלול, בין השאר )אך אינם מוגבלים רק לדוגמאות להלן(:

אפיון מעמיק גנומי ו/או קליני של קבוצות אוכלוסייה ייחודיות לצורך הבנה ואבחון של פתולוגיות  .1

התאמה אישית של טיפולים, תוך שימוש במאגרי נתונים רפואיים קיימים או שנבנים ולקראת 

 במסגרת המחקר, ובכלל זה נתוני עתק.

 אפיון של שינויים גנטיים סומטיים במחלות, בהקשר של אבחון, הבנת דינמיקה רקמתית ופיתוח .2

 טיפולים חדשים. 

של אפיגנום, טרנסקריפטום, פרוטאום, מיקרוביום או מטבולום בהקשרים רלוונטיים למחלות איפיון  .3

 אנושיות. 

הבנה מנגנונית של תהליכים תאיים ורקמתיים ותרומתם לפתולוגיה תוך שימוש בדגימות של רקמות  .4

 אנושיות.

הבנה ביולוגית  פיתוח טכנולוגיות מחקריות חדשניות לאבחון מחלות או לטיפול בהן, המבוססות על .5

 מעמיקה.

https://www.isf.org.il/#/support-channels/7/10
https://www.isf.org.il/Files/GuidelinesBikura_Heb_1693_1.pdf
https://www.isf.org.il/Files/Eligibility_Heb_1688_1.pdf
https://www.isf.org.il/Files/ISF-Fields_Heb_1689_1.pdf


פיתוח ויישום של פלטפורמות חישוביות לעיבוד מתקדם של נתונים רפואיים וביולוגיים, כולל נתונים  .6

 שיאספו במסגרת המחקר ונתונים שהופקדו במאגרים. 

 פיתוח שיטות דימות ייחודיות.  .7

 (.Single Cell Analysisגישות מחקריות המבוססות על אנליזה של תאים בודדים ) .8

 

   :תקופת המחקר וגובה המענק

 

  שנים. 4לתקופה של עד  ₪ 7,000,000לפרויקטים רחבים עתירי מידע רפואי: עד 
 

  לפרויקטים ממוקדים מבוססי מידע רפואי, או העושים שימוש במידע רפואי קיים, או פרויקטים

 שנים. 4לתקופה של עד  ₪ 2,000,000המתמקדים בפיתוח טכנולוגיות מחקר: עד 

 
 350,000ניתן לכלול בהצעת המחקר גם בקשה למימון ציוד ייעודי הספציפי לתכנית המחקר, בעלות של עד 

₪ . 

 

  על המחקר להיות מחקר בסיסי. בקשות עם השלכות יישומיות תתקבלנה רק אם הן בשלב הבסיסי

 של המחקר, אך לא בשלב הפיתוח.

 

  של האדם והיבטיה הרפואיים. ניתן יהיה תכנית המחקר תהיה מכוונת למחקר ישיר של ביולוגיה

 לשלב בתכנית ניסויים במערכות מודל רלוונטיות כגון חיות, אך לא כציר בלעדי או מרכזי של המחקר

 

 בקשה למענק מחקר תכלול עד ארבעה חוקרים ראשיים לכל היותר. 

 

 23.9.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (13:00)עד השעה   27.10.19תאריך אחרון להרשמה להגשת בקשה: 

 (13:00)עד השעה   7.11.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה   סיווג תחומי דעת   טבלת הזכאות להגשה   הנחיות להגשת בקשה   קול קורא

o פן מהותי מכל בקשה שהוגשה / ממומנת ע"י הקרןניתן להגיש לקרן אך ורק בקשה השונה באו 

 או גוף אחר, בארץ ו/או בחו"ל.

 

 
 

 

 מענק ציוד לחבר סגל חדש

 
 בצהריים(. 13:00)עד השעה  24.11.2019האחרון להרשמה להגשת הבקשה הוא המועד 

 .לאחר מועד זה לא ניתן יהיה להירשם להגשת בקשה בשנה הזו
 
 

התכנית מיועדת להשתתפות הקרן הלאומית למדע ברכישת ציוד מדעי למעבדת מחקר המוקמת בידי חבר/ת 

 סגל חדש/ה באוניברסיטאות בלבד. 

 

https://www.isf.org.il/#/support-channels/46/10
https://www.isf.org.il/Files/GuidelinesIPMP_Heb_1695_1.pdf
https://www.isf.org.il/Files/Eligibility_Heb_1688_1.pdf
https://www.isf.org.il/Files/ISF-Fields_Heb_1689_1.pdf


לראשונה למערכת האקדמית בארץ בשלושת השנים האחרונות  שהצטרפוחוקרים   :התכנית מיועדת ל

 באותו מחזור הגשה, חוקר יחידהגשה לתכנית זו מחייבת הגשת הצעת מחקר כ (.2017)החל מאוקטובר 

 באחד המסלולים הבאים: מענק מחקר אישי או תכנית ביכורה.

 
 כל התחומים ללא הגבלה. :תחומי מחקר

 
 מיליון, לכל היותר. 1.1מן העלות, דהיינו  %50שיעור ההשתתפות של הקרן הוא עד   :גובה המענק ותקציב

 

  ( 2018ניתן לכלול ציוד שנרכש החל משנה קודם למועד ההגשה )אוקטובר 

 או מאוקטובר של שנת הצטרפותו כחבר סגל ובמהלך שלוש השנים האקדמיות       

 שלאחר הזכייה. ניתן לזכות במענק פעם אחת בלבד. ניתן להגיש מחדש בקשה שנדחתה,       

 .בתנאי שתוגש במהלך שלוש שנות הזכאות      

 ניתן להגיש בקשה למסלול זה במקביל להגשה/זכיה במענק לחוקר חדש בתכנית ה- I - CORE . 

 .בשתי הבקשותבמקרה כזה צריכה להיות הבחנה ברורה בין הפריטים המבוקשים 

  )יש להקפיד על ההבחנה בין ציוד ייעודי )הכלול בבקשה למחקר והוא ייעודי למחקר ספציפי זה 

 לבין הציוד הנדרש להקמת מעבדה, ולכלול כל אחד מהם במסלול המתאים.

 
o  אין לכלול בבקשות ציוד מחלקתי או מוסדי. אין לכלול מחשבים אישיים או פריטי ציוד שניתן 

 רת מענקי המחקר.לרכוש במסג

 
 17.11.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (13:00)עד השעה   24.11.19תאריך אחרון להרשמה להגשת בקשה: 

 (13:00)עד השעה   8.12.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה   סיווג תחומי דעת   טבלת הזכאות להגשה  הנחיות להגשת בקשה    קול קורא

 
 

 

 אמצע הדרך -מענק ציוד לחבר סגל 

 
 בצהריים(. 13:00)עד השעה  24.11.2019המועד האחרון להרשמה להגשת הבקשה הוא 

 .לאחר מועד זה לא ניתן יהיה להירשם להגשת בקשה בשנה הזו
 

 ** תכנית חדשה **

 הצעות למוסד 4יש לשים לב: ניתן להגיש 

 22.10.19הגשה מקדמית לרשות המחקר: 

 
 ההקצבה מיועדת להשתתפות הקרן הלאומית למדע ברכישת ציוד מדעי עבור חוקרים בעלי מעמד אקדמי 

יניים" של דרכם האקדמית והמועסקים בהיקף המניין, הנמצאים "בתקופת הב-של פרופ' חבר או פרופ' מן

 באוניברסיטה המגישה את הבקשה. 50%משרה של לפחות 

 

  חוקר ותיק בתקופת הביניים יוגדר כמי שהצטרף לראשונה למערכת האקדמית בארץ, כחבר סגל מן

שנים מקליטתו במערכת האקדמית במסלול  22שנים מקליטתו ועד  10המניין, במהלך התקופה שבין 

 ידום הפרופסוריאלי.הק

https://www.isf.org.il/#/support-channels/4/11
https://www.isf.org.il/Files/GuidelinesNewFacultyEquipment_Heb_1687_1.pdf
https://www.isf.org.il/Files/Eligibility_Heb_1688_1.pdf
https://www.isf.org.il/Files/ISF-Fields_Heb_1689_1.pdf


 

 כל התחומים ללא הגבלה. :תחומי מחקר

 
לכל היותר, אשר יהווה לא  ₪ 910,000ידי הקרן הלאומית למדע יהיה -מימון הציוד על :גובה המענק ותקציב

  ₪ 3,640,000עלות הציוד המקסימלית תהיה:  .מעלותו הכוללת של הציוד 75%ועד  25% -פחות מ

 

 .מהעלות הכוללת של הציוד %25הנהלת האוניברסיטה תצרף התחייבות בכתב להשתתפות של לפחות 

 קציבים אישיים של החוקר.בנוסף, תיתכן דרישה להשלמה מת .טופס בקשה למימון משלים

 

  ניתן לכלול ציוד שנרכש החל מאוקטובר של שנת ההגשה ועד סוף ספטמבר של השנה האקדמית

 .2021ועד סוף ספטמבר  2019העוקבת, כלומר: מאוקטובר 

 

o .אין לכלול בבקשות ציוד מחלקתי או מוסדי 

 

o הגיש מחדש בקשה שנדחתה,חוקר יכול לזכות במענק פעם אחת בלבד. במקרים חריגים ניתן יהיה ל 

 למסמך הקול הקורא. 1.2כפוף לכך שתוגש במהלך שנות הזכאות, כמוזכר בסעיף 

 

o כל מוסד יהיה זכאי להגיש עד ארבע בקשות בכל מחזור. 

 לשלוח לרשות המחקר בקשה מקדמית על חוקרים המעוניינים להגיש בקשה למסלול זה

 :באורך של עד עמוד אחד ובה

 :תחום העל של הבקשה מהתחומים הבאיםסיווג  -

 .מדעים מדויקים וטכנולוגיה, מדעי החיים והרפואה, מדעי הרוח או מדעי החברה

 שם הציוד / המערכת באנגלית ובעברית -

 תיאור הציוד וההצדקות לרכישתו -

 עלות הציוד / המערכת -

 

 .22.10.19ההגשה המקדמית לרשות המחקר תהיה עד לתאריך 

 
 17.11.19תאריך הגשה לרשות המחקר )מותנה באישור רשות המחקר(: 

 (13:00)עד השעה   24.11.19תאריך אחרון להרשמה להגשת בקשה: 

 (13:00)עד השעה   8.12.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה   סיווג תחומי דעת   טבלת הזכאות להגשה   הנחיות להגשת בקשה    קול קורא

 
 

 

 מענק למוקדי מחקר

 
 בצהריים(. 13:00)עד השעה  24.11.2019המועד האחרון להרשמה להגשת הבקשה הוא 

 .לאחר מועד זה לא ניתן יהיה להירשם להגשת בקשה בשנה הזו

 
 מיועדת בתמיכה במוקדי מחקר באוניברסיטאות בלבד.התכנית 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/forms/587-Matching_Fund_Application_4ed_10.11.17.doc
https://www.isf.org.il/#/support-channels/47/11
https://www.isf.org.il/Files/GuidelinesMidCareerEquipmentGrant_Heb_1696_1.pdf
https://www.isf.org.il/Files/Eligibility_Heb_1688_1.pdf
https://www.isf.org.il/Files/ISF-Fields_Heb_1689_1.pdf


 
 :מטרות התוכנית הן

 

 תחומית, ברמה הגבוהה ביותר-קידום פעילות מחקרית רחבה, תחומית או בין. 
 

 פיתוח שטחי מחקר חדשניים במערכת המחקר הבסיסי באוניברסיטאות. 
 

 תחומיות-עידוד יזמות מחקריות בין. 
 

 .PI)קבוצה יעמוד חוקר )-; בראש כל תתקבוצות מחקר לפחותשלוש מוקד המחקר יכלול 

 (.Project Coordinatorאחד מבין החוקרים ייבחר כמרכז מוקד המחקר )

 

  מתקיימים שיתוף פעולה השתתפות מספר חוקרים או צוותי מחקר עצמאיים בפרויקט משותף, שבו

 בין תכניות המחקר שלהם.וסינרגיזם אמיתי 

 

  כי יש סיכוי להגיע להישגים יותר משמעותיים באמצעות מוקד המחקר מאשר על התכנית להוכיח

 .באמצעות מענקי מחקר אישיים לחוקרים בודדים

 

 תחומים ללא הגבלה הכל  תחומי המחקר:

 
תקופת המימון הראשונה תינתן בתום  : המענק יינתן לתקופה של עד ארבע שנים.תקופה וגובה המענק

אפשרות להגיש בקשה להארכה של פעילות המוקד לעד ארבע שנים נוספות )תמיכת הקרן במחקר תהיה עד 

 שמונה שנים לכל היותר(.

 

 .בבקשות להארכת מוקדי מחקר, הוסרה המגבלה על רכישת ציוד 

 
 

 17.11.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (13:00)עד השעה   24.11.19ה: תאריך אחרון להרשמה להגשת בקש

 (13:00)עד השעה   8.12.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 

   הנחיות להגשת בקשה )הארכה(   להגשת בקשה )מוקד מחקר חדש(הנחיות    קול קורא

 

 בחזרה לטבלה   טבלת הזכאות להגשה   סיווג תחומי דעת

 

 
 

 

 תכנית סדנאות מחקר
 

 בצהריים(. 13:00)עד השעה  24.11.2019להגשת הבקשה הוא המועד האחרון להרשמה 

 .לאחר מועד זה לא ניתן יהיה להירשם להגשת בקשה בשנה הזו

 

 ♦   100%במחזור תשע"ט, אחוז הזכיות במסלול זה עמד על   ♦ 

 

https://www.isf.org.il/#/support-channels/5/10
https://www.isf.org.il/Files/GuidelinesCOE_Heb_1681_1.pdf
https://www.isf.org.il/Files/GuidelinesCEOext_Heb_1682_1.pdf
https://www.isf.org.il/Files/ISF-Fields_Heb_1689_1.pdf
https://www.isf.org.il/Files/Eligibility_Heb_1688_1.pdf


 , באחת מהתכניות הבאות:התכנית מיועדת לחוקרים בעלי מענקי מחקר פעילים בקרן בלבד
 

  מחקר אישייםמענקי 

 תכנית ביכורה 

 רפואי-תכנית מורשה למחקר ביו 

 מוקדי מחקר 

 
 ידי הקרן.-והמבקשים לערוך סדנאות מחקר בינלאומיות הקשורות לנושאים הממומנים על

 

  החל משנת -ניתן לקבל את המענק החל מהשנה השנייה של המענק )במקרים של מוקדי מחקר, הארכה 

תוך שנה מסיום המענק )אם אושרה שנת  -המענק הראשונה( או חוקרים אשר מענקיהם הסתיימו 

 שנה מסיום ההארכה(. -הארכה 

 
מטרת הסדנאות לאפשר מפגש והחלפת דעות של קבוצת מדענים נבחרת מהארץ ומחו"ל, כולל סטודנטים 

 ות נבחרות. דוקטורנטים, הפעילים בתחום המחקר נשוא הסדנא או בטכנולוגי -ובתר

ידי הקרן ויותוו כיווני -לאומית המחקרים הנתמכים על-באמצעות הסדנאות יידונו לעומק ויופצו בקהילה הבין

 מחקר חדשים.

 

אופי הסדנאות עשוי להיות שונה בהתאם למאפייני התחום והחלטת החוקרים: תיתכן התכנסות לצורך דיון 

הקהל, ותיתכן התכנסות שנועדה לאפשר מפגש רחב בנושא ממוקד, הכוללת פעילות אינטראקטיבית עם 

 .יותר (מבחינת מספר משתתפים ומגוון נושאים) הכוללת לרוב הרצאות פרונטאליות

 
 כל התחומים ללא הגבלה   תחומי המחקר:

 

 מתקציבה הכולל  %30-%100, כאשר סכום זה יהווה ₪ 70,000עד   :תקופה וגובה המענק

 של הסדנא.

 

  ראו הנחיות(.  –לסדנא אחת עבור כל מענק )מלבד התכנית למוקדי מחקר ניתן להגיש בקשה 

 

  או במהלך השנה האקדמית הבאה. 1.4.20הבקשות יוגשו עבור סדנאות שעתידות להתקיים לאחר , 
 

  .הסדנא תתקיים בארץ 
 

 25-מספר המשתתפים )כולל מרצים( לא יפחת מ. 
 

  שעות בכל יום. 6 -ימים מלאים  3על הסדנא הכיל לפחות 

 

 17.11.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (13:00)עד השעה   24.11.19תאריך אחרון להרשמה להגשת בקשה: 

 (13:00)עד השעה   8.12.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה   טבלת הזכאות להגשה   סיווג תחומי דעת   הנחיות להגשת בקשה     קול קורא

 

 
 

https://www.isf.org.il/#/support-channels/6/12
https://www.isf.org.il/Files/GuidelinesWorkshop_Heb_1690_1.pdf
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 קרנות מתעדכנות בהן קולות קוראים פעילים

 קרנות פנימיות -אפשרויות מימון 
 

 

 אתר רשות המחקר

 הנחיות כלליות
 

  alonaba@ariel.ac.il הצעות מחקר יש להעביר לרשות המחקר לאלונה בן עיון בדוא"ל:    ·      

          03-9371402 

לאחר  ולהחתימו כנדרש. טופס בקשה למימון משלים במקרים בהם נדרש מימון משלים, יש למלא את   ·

 alonaba@ariel.ac.il : מכן יש לשלוח אותו לכתובת האימייל

 

 במידה ואינך מעוניין בקבלת הניוזלטר השבועי, אנא השב לדוא"ל זה עם המילה "הסר".

http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/funding-opportunities-external/research-authority-online-kolkore
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http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/forms/587-Matching_Fund_Application_4ed_10.11.17.doc
mailto:alonaba@ariel.ac.il

