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 ההצעות שלי .1

 מדע  ההצעה שהגשתם בקדמת ה-קדםההצעה מחכה לכם בפורטל תחת ההצעות שלי , יש לערוך את 



 
 

2 

 

 

  מחקר נתוני .2

 צורך לתקן את התקציר ניתן לעשות זאת.במידה ויש  הצעה.-הנתונים שהוגשו כקדםמופיעים לכם 
 מילים  300עד מוגבל ל יש לשים לב כי התקציר בעברית ובאנגלית

 

 

 
 פוטנציאל יישומי

 לא נלקח בחשבון בשיפוט של ההצעה()יישומי של ההצעה הפוטנציאל היש למלא פרטים על  כי ,שימו לב
 ולענות על השאלות הקשורות לאופי המחקר 
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 צוות המחקר לשונית .3

 לחיצה על העיפרון מצד שמאללעשות זאת בהחוקרים ראשיים ניתן את במידה ויש צורך יש לעדכן 

 

 

 

 

 

 

 

 עבור כל קבוצה יוזן חוקר ראשי שהוא ראש קבוצה, כאשר מגיש ההצעה הינו ראש קבוצה ומוגדר כמרכז פרויקט.

 המחקר עבור כל אחת מהקבוצות.לאחר מכן, מרכז הפרויקט ימלא מידע ונתונים אודות צוות 

 חבר הצוות במחקר. )אם לא ידועים עדיין פרטי החוקר אין חובה להזין את פרטיו האישיים(. תפקידיש לפרט את 

מס' ,במידה ומדובר במחקר בשת"פ דו לאומי יש להוסיף את מרכז הפרויקט מחו"ל, יש לפרט: שמות באנגלית, מייל
 אחר"( טלפון ואת שם המוסד )בשדה "מוסד
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 זמינות .4

יש לסמן  -בלשונית זמינות יש  לפרט פרויקטים אחרים שמרכז הפרויקט עוסק בהם. במידה ולא רלוונטי 
'(לכלל צוות החוקרים הראשיים אין מעורבות בפרויקטים אחריםבתיבת הסימון בתחתית הטבלה )'

 

 

 

 

 לשונית תקציב  .5

 למשתמש"הנמצא תחת "מדריך יש לפרט כפי שמוגדר במדריך 
 

עבור קבוצה מחו"ל יש לפרט שורה עבור כל סעיף תקציבי )עבור כוח אדם  – דו לאומי במחקרים בשת"פ
 יש להוסיף שורה בצוות המחקר ולשייך לה את התקציב(.

ואם בדולר יש להכפילו  ח,"ש 4 -. במידה והמטבע בצד השני הוא אירו יש להכפילו בבש"חיוזן התקציב 
 .ש"ח 3.6 -ב

 בקול הקורא.מפורט הצעת מחקר כל המקסימלי עבור הוצאות המחקר להסכום 
 

, אך ניתן לשנות בין בקדם ההצעהשהוזן  הכולל יודגש כי בהצעה המלאה אין לשנות את הסכום
 . סעיפים
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 תמיכות נוספות  .6

 

 יש  לפרט תמיכות נוספות המתקבלות עבור המחקר המוצע .

  
 
 

 סיכום תקציב  .7

 לצורך בדיקה והתרשמותניתן לייצא את סיכומי התקציב  –לתצוגה בלבד 
 
 
 

 סוקרים .8

 )ללא ניגוד עניינים(.  מחו"ליש לפרט חמישה סוקרים 

 

 

 מסמכים ואישורים  .9

 החוקרים הראשיים )הישראלי והשותף(. כל אחד מ קורות חיים עבוריש לצרף 

לינק לפורמט ניתן למצוא  BIOSKETCH( יש לצרף קורות חיים בפורמט דו לאומי במחקר רגיל )לא שת"פ
  . כאן

 . יש להגיש את קורות החיים במסמך קורות החיים הרלוונטי לכל חוקר ראשי )להעלות למערכת כצרופה(

ע"פ  (Biosketchיש לצרף קורות חיים מקוצרים )לא בפורמט דו לאומי במחקר במסגרת שת"פ לעומת זאת 
 .ההנחיות בקול הקורא

 

  

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/most_rfp_submission/he/biosketchsample.doc
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 תכנית מחקר

 ל פי ההנחיות שלהלן . עכצרופה יש לצרף תכנית מחקר 

  

 ההצעה כולה, על כל חלקיה תכתב באנגלית 

 :עברית:   פונטAriel 11  :אנגלית ,Times New Roman 11 

  :1.5מרווח שורות מינימלי 

  :נפח מקסימלי לצרופהM2.5 

  הקובץ צריך להיות בגרסתPDF. 

 ,1.9)סעיפים  ..עמודים 10א יעלה על להלן( ל 1.8עד  1.1אורך תכנית המחקר )סעיפים  במחקר רגיל  ,
זאת, במסגרת לעומת  (.העמודים 10 וכן גרפים או תמונות, לא יכללו במסגרת המפורטים מטה , 1.10

מחקרים בשת"פ דו לאומי מספר העמודים הנדרש יופיע באופן ספציפי בקול הקורא בהתאם לסיכום עם 
 השותפים הזרים(

 .על ההצעה המלאה להיות תואמת לכתוב בקדם ההצעה ולא ניתן לשנותה 

 

 על פי הפירוט הבא:  )שני צרופות נפרדות( ההצעה תתחלק לשני חלקים

 

 של המחקר )אין צורך לכלול תקציב(:תכנית מפורטת . 1

 

 נושא המחקר  .1.1

בעולם ורמת המחקר  State Of The Art-החוקרים מתבקשים לציין את ה -פירוט החדשנות במחקר  .1.2

 המוצע ביחס לנעשה בעולם. כמו כן, כדאי לציין את היתרון היחסי של קבוצת המחקר.

 חוקרים להשתמש במחקר זה. יש לתאר את השיטות בהן מתכוונים ה -פירוט המתודולוגיה  .1.3

הצגת ההישג המדעי או הטכנולוגי האפשרי במסגרת המחקר, היתרונות הנלווים למחקר ומידת  .1.4

ישימותו. כמו כן, מתבקשים החוקרים לציין את הנושאים, הכלים ו/או כיווני המחקר החדשניים 

 שבתחומי ההצעה.

הוכחת עקרונות וישימות הגישה  מומלץ לכלול בהצעה ממצאים קיימים, אם ישנם כאלה, לצורך .1.5

 המוצעת )כגון: ממצאים ממחקר מקדים או פיילוט אם ישנו(.

ככל שהדבר רלוונטי, יש לכלול בהצעות פירוט בדבר התועלת הסינרגית של שיתוף הפעולה המוצע  .1.6

ואופן תרומתו למחקר. ניתן להתייחס לאיכויות הייחודיות של השותפים, כישוריהם, התרומה הסגולית 

 פרויקט ולחשיבות תוספת המשאבים הזמינים לפרויקט עקב שיתוף הפעולה.ל

ככל שהדבר רלוונטי, יש לציין את שמות כלל החוקרים ומוסדות המחקר המעורבים, תוך התייחסות  .1.7

 להישגי החוקרים השונים ומידת שיתוף הפעולה הצפויה ביניהם.

לביצוע המחקר, וכן על ציוד ייחודי אשר  יש לדווח על ציוד מיוחד הנמצא במוסד המחקר, ואשר ישמש .1.8

 מתוכנן להירכש מכספי המחקר.

יש לצרף רשימה ביבליוגרפית מלאה למחקר המוצע. הכוונה לרשימת הפרסומים המצויים בספרות  .1.9

-המדעית עליהם הסתמך החוקר בהכנת הצעת המחקר. במקרה זה, יש לרשום את כל ה

References . הפריטים הרלבנטיים ביותר למחקר המוצע.יש לסמן בכוכבית את חמשת 

יש לצרף פרסומים של החוקרים המגישים הנוגעים לנושא המחקר, כולל מאמרים שנשלחו לפרסום  .1.10

 או שנמצאים בדפוס וטרם פורסמו. 
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  לוחות זמנים ותכנית עבודה:. 2    

 .צרופה נפרדתכחלק זה יוגש 

תיאור מילולי של שלבי העבודה )של כל קבוצת מחקר(. כל שלב יהיה תחום בזמן התחלה ובזמן  יש לכלול
 .סיום

תכנית העבודה תסוכם בתרשים של לוח זמנים )תרשים גאנט(, בו נתונים השמות המקוצרים של השלבים, 
מקרא המפרט את מועדי התחלה וסיום של כל שלב )מצוין על ידי קו(, פרוסים על ציר זמן. לטבלה תצורף 

 שלבי העבודה. 

 יש לכלול בגאנט את הכנס ותכנית היישוג. 

 :דוגמה לתרשים לוח זמנים )גאנט(

  
 * מקרא:

 בנושא גידול גבישי שתנן בשיטות של מצע מרחף.  1995סקר פטנטים ומאמרים החל משנת  :1שלב 

 תפוקה: דו"ח.

 תחנות גידול במקביל על בסיס מצע מרחף. 3הקמת והרצת  :2שלב 

 סמ"ק לפחות. 1ובגודל של  17תפוקה: גביש בדרגת ניקיון 

 ....................:3שלב 

 (. MILESTONEמועד סיום שלב בו ניתנת התפוקה נקרא גם אבן דרך )

 

 המוגשת בצד השני. על תכנית העבודה להיות זהה לזודו לאומי יצוין כי במסגרת מחקר בשת"פ 
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 הגשה .10

לאחר מילוי הטופס ע"י כלל קבוצות המחקר, על כל אחד מהחוקרים הראשיים לאשר ולסמן את שדות 
 ההצהרה. 

 
 
 

 טופס ההצהרה:

 

 אישור המוסד . תופיע לשוניתלאחר ההגשה, 

 

משרד המדע  עם המוסד שאכן הם אישרו את ההצעה והיא הועברה לטיפוללאחר מספר ימים מומלץ לוודא 
 והטכנולוגיה.

 וכן מול מרכז הפעילות במוסד. 'הצעות שלי'ההתפריט ניתן לבדוק את סטטוס ההצעה בפורטל תחת 


