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 "ףתש בסיוון כ"ה

 לכבוד:

 חברי הסגל הבכיר
 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 

 שלום רב,

 ISF -למענק עריכה מדעית מורחבת קול קורא  הנדון:

במסגרת המאמצים של רשות המחקר לסייע לחוקרים להגיש הצעות מחקר איכותיות לגופים מממנים בכלל 

שירות של לחלק מחברי הסגל  מעניקה זה מספר שנים המחקר בפרט, רשות (ISF) הלאומית למדעולקרן 

בליווי חוקרים ממוסדות אקדמיים בהגשת  המיומנים ,יםועימקצ מעמיקה מגורמיםמורחבת ועריכה מדעית 

 ידי הרשות למחקר ופיתוח.-ממומן עלהשירות המוצע הצעות מחקר. 

 :על קצה המזלג – ISF – הקרן הלאומית למדע

שראל. מענקי המחקר של הקרן ניתנים על בסיס יביום הגוף המרכזי התומך במחקר הבסיסי היא כ  ISF-קרן ה

חלק זוכים בכל שנה בתמיכת הקרן. תמיכה זו מהווה  מחקרים 600-תחרותי, על פי מדדי מצוינות מדעית. כ

 ענקי הקרנות למחקר בסיסי העומדים לרשות החוקרים בישראל.משמעותי מסך מ

הקרן מציעה מספר מסלולי הגשה, לפי ת מחקר בכל תחום מחקרי, ללא הגבלה. וצעמאפשרת הגשת ה הקרן

נושאים ותחומים. חברי סגל חדשים לפי הגדרת הקרן, אף יכולים במקביל להגשת הצעת המחקר למסלול 

 ציוד.לרכישת האישי לבקש מענק 

 :ת, שמות הזוכים והסכומיםתוכלו לעיין באתר הקרן כדי ללמוד עוד על שמות מחקרים שזכו בשנים האחרונו

https://www.isf.org.il/#/studies 

ערכות מקדימה רצינית ומשמעותית הינה קריטית יההינו תחילת נובמבר, אך לקרן מועד ההגשה הצפוי 
 להגשת הצעה מוצלחת.

 מרשות המחקר: המענקמטרת 

והמספר הגדול של  מוסדות מחקר הרשאים להגיש בקשה, 130-כהקרן בין מחקר של תקציבי ההתחרות על 
 . חדשניות ואיכותיותלהגשת הצעות מחקר  את חברי הסגלהמגישים לקרן, מחייב  חוקרים

גורם מקצועי המיומן להסתייע בחברי הסגל המעוניינים להגיש הצעת מחקר לקרן לאפשר ללצורך כך, הוחלט 
 בעל ניסיון בעבודה מול חברי סגל באוניברסיטאות אחרות בישראל.לקרן ספציפית זו ו גשת הצעות מחקרבה

יוכל  -ההצעה חדשנות את המסרים ו ביקורת בונה ויחדד את שייתן - אנו מאמינים שליווי של גורם חיצוני
סייעו לו כלים שיכמו כן, התהליך יקנה לחבר הסגל  להעלות משמעותית את סיכויי הזכייה של הצעת המחקר.

 בארץ ובחו"ל. מחקר נוספות לקרנות אחרותגם בהגשת הצעות 
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אופן הגשת בקשה לקבלת המענק:

, בקשה לעריכה מדעית פנימיתלהגיש בקשה בפורטל של רשות המחקר. יש לבחור בהגשת  על חבר הסגל

 בהתאם להנחיות הבאות:

הסבר על הגשת הבקשה בפורטל – לאתר רשות המחקר לינק

 :הבאים קבציםאת היש לצרף לבקשה בפורטל 

 .(לקול הקורא ( באנגלית המתאר את המחקר המוצע )לפי דף ההסברים המצ"בבלבדעמוד אחד )מסמך בן  .1
2. CV  מעודכן כולל פרסומים. נא ציינו במסגרת ה-CV   מסמך נפרד( ניסיון קודם בהגשות לב)ניתן גם-ISF . 
אחרון )תשובות המחזור ה יש לצרף את ההצעה המלאה ואת חוות דעת הסוקרים –אם מדובר בהצעה חוזרת  .3

 .(אמצע יוליב צפויות להתקבל
בשל לוחות  בצהריים. 0012:בשעה  2021.7.20 -ה שלישייום : לרשות המחקרמועד ההגשה האחרון 

 לא נוכל לדון בבקשות שיגיעו לרשות המחקר לאחר המועד האמור.ידי העורכים, -הזמנים שהוגדרו על

לאחר הגשת הבקשה בפורטל על ידי חבר הסגל, הבקשה מועברת בפורטל באופן אוטומטי  -שימו לב 

 מכן, הבקשה מתקבלת ברשות המחקר. חר לרמ"ח לצורך קבלת המלצתו. רק לא

 .28.7.2020מרשות המחקר לא יאוחר מיום  הודעה יקבלו  ISF-הזוכים במענק העריכה המדעית ל

.ISF-שימו לב: תינתן עדיפות לחבר סגל שלא קיבל עד כה מענק עריכה מדעית/סדנת כתיבה ל

 :תהליך העבודה הצפוי עם קבלת המענק

מצד חבר  וזמינות מקסימליים מחויבותארוך ועל כן דורש הינו גורם המקצועי מול התהליך העבודה השלם 

 . כמו כן, התהליך דורש פתיחות לביקורת ולשינויים. אנא קחו זאת בחשבון.הסגל

במהלך  טיוטה מלאה של הצעת המחקריתבקש להגיש לגורם המקצועי בליווי מקצועי חבר סגל שיזכה 

 . )מידע באתר הקרן( הקרן , בהתאם להנחיות ההגשה שלאוגוסט

  לאחר הגשת הטיוטה הראשונה יחל תהליך עבודה אינטנסיבי מול הגורם המקצועי.

 חבר הסגל לעמוד בהם. ו על ידו ועללוחות הזמנים יקבע

הטיפול בהיבטים הטכניים של ההצעה וכן בתקציב המוגש לקרן, יעשה על ידי צוות רשות המחקר. 

 את תקופת הקיץ לקידום פעילותכם המחקרית ולהכנת הקרקע למחקרים הבאים אני קורא לכם לנצללסיכום, 

  היא בהחלט אחת הדרכים לעשות זאת.  ISF-שלכם. הערכות מקדימה להגשה ל

בהצלחה לכל המגישים!

 בברכה,  

אלברט פנחסובופ' פר  

  סגן נשיא ודיקן למו"פ 
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Components of the one-page proposal summary 

On one page (1.5 spacing, four paragraphs at most) please relate to the following research 

components, in this order: 

 Need/research lacuna: What is the current situation/state-of-the-art in the 

field? Identify the gap in knowledge or issue not being addressed by existing 

studies that creates a need for this line of inquiry. (This should be no more 

than 2-3 sentences. Please make sure not to give this section too much relative 

weight here, as this is merely background and the focus should be on your 

own proposed research.) 

 Research objectives: Describe the main aims of your research. Please write 

from the perspective of, “in this study I intend to…”  

 Methodology: Provide a brief overview of a methodology that clearly relates 

to the stated objectives. 

 Expected significance/contribution: For example – what are the immediate and 

more secondary implications of the results attained/knowledge gained? What 

fields are likely to benefit? What false hypotheses might your research dispel, 

how might it change the way of thinking in your field, what further research 

might it enable, etc.? End with a “selling point” to inspire the reviewer 

regarding the importance of your proposed research. 

 


