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 הנחיות 

 
 הגשת הצעות מחקר .1

 .טפסי הקרן )במידת הצורך(הצעות המחקר תוגשנה עפ"י הנחיות הגופים המממנים ועל גבי 

ותמצותם  רשותאתר האינטרנט של הב מעודכנותגופים מממנים  ופיתוח, בנושאמחקר הרשות להודעות 

או  רשותה מאתר ניתן להורידהנחיות המממן  )"קול קורא"(. את בהודעות בדואר האלקטרונינשלחים גם 

 .באינטרנט מאתר הגוף המממן

 מועד ההגשה

חוקרים  מדור קשרי מחקר חל מספר ימים לפני מועד ההגשה הרשמי של הקרן.מועד ההגשה המפורסם ע"י 

 כפי שמופיע בפרסומי הרשות. מחקר ופיתוחהמתבקש לרשות ל במועדמתבקשים לוודא שהצעותיהם תגענה 

המפורסם, תועברנה ישירות לקרן בלוח הזמנים  תגענהשלא  הצעות לשלוח הצעות מחקר בדואר פנימי. אין

 על ידי ובאחריות החוקר/ים המגיש/ים.

 הגשה אלקטרונית של הצעות מחקר

במדור קשרי מחקר בקרנות שבהן הגשת הצעת המחקר היא אלקטרונית, יש לקבל תדריך על ידי רכז הקרן 

כדי  במועד המתבקש לרשות המו"פ,  כפי שמופיע בפרסומי הרשות,מבעוד מועד. יש להגיש את ההצעה 

  באתרי הקרנות.להימנע מעיכובים מיותרים הנובעים מעומס מחשובי 

 לתקציב ההצעה. התקציבןהרכז שההצעה מוגשת לפי נהלי הקרן , וכן את אישור ר את אישומראש יש לקבל 

 הגשת בקשה למענק מחקרטופס 

ידי החוקר. -( חתום על1)מצורף נספח  "טופס פנימי להגשת מענק מחקר", יש לצרף לכל בקשה למחקר

רשות המחקר הטופס ניתן להורדה מאתר  .במקרים בהם יש צורך בתשתיות, יש צורך בהחתמת רמ"ח

 .מחקר ופיתוחרשות לבאינטרנט או לקבלו במדור קשרי מחקר, 

 מס' עותקים

 .resco@bgu.ac.il: לרשות המחקר אלקטרוניבתוספת עותק  ,הנדרש ע"י המממן יש להעביר עותקים במספר

 בדיקת הצעות המחקר

, גם בהגשת מדורים ניבש ,, לפני העברתן לגופים המממניםופיתוחמחקר רשות לבהצעות המחקר נבדקות 

 :הצעות אלקטרוניות ישירות לקרן המממנת

 .ן, כפוף לכללי האוניברסיטההמממ ףגוה עפ"י הנחיות מוגשתהצעה שהבדיקה  –קשרי מחקר מדור  .1

 עפ"י הנחיות תריאליוהתקציב נערך בעלויות יעוץ תקציבי ובדיקה ש -ניהול תקציבי מחקר  ימדור .2

לבדיקה באמצעות דוא"ל או את דפי התקציב אל התקציבן המממן ונוהלי האוניברסיטה. ניתן לשלוח 

 פקס.

 

 אחריםחברי סגל במוסדות עם הגשת הצעות מחקר משותפות 

מוסד בחבר סגל המתעתד להגיש הצעות מחקר לקרנות מחקר וגופים מממנים בשיתוף פעולה עם חבר סגל 

ולהגיש  , להגיש הצעות מחקרשלו להצעה מורשה ע"י רשות המחקר במוסד ולוודא ששותפ, מתבקש *עמית

יש להעביר לרשות המחקר עותק אלקטרוני של ההצעה לצורך רישום  .חקר ופיתוחרשות למאישור על כך ל

 במסד הנתונים.

 .ברסיטת חיפה, טכניון, מינהל המחקר החקלאיאביב, אוני -*האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בר אילן, מכון ויצמן, אוניברסיטת תל

mailto:resco@bgu.ac.il
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 הגשת דו"ח מדעי. 2

על . ובהתאם לדרישות הדו"ח שצוינו בחוזה ההתקשרות מוגש בהתאם לתאריכיםדוח מדעי למחקר ממומן, 

המדעי  עיל, החוקר מתבקש להגיש את הדוחלקרנות יהיה מהיר וי המדעי מנת שהטיפול במשלוח הדוח

 הפרטים הבאים: בצירוף

 שם המחקר -

 שם הקרן המממנת -

 שם החוקר/ים -

 מחקר קשרימספר הסעיף התקציבי ב -

 מספר המענק בקרן -

 התקופה שאליה מתייחס הדו"ח -

 יש לציין זאת בעת ההגשה.  ,בקשת המשךדו"ח המדעי מצורפת ולבמידה 

 .קשרי מחקרלרכז הרלוונטי במדור לשלוח מזכר  נדרשחוקר המגיש דוח מדעי ישירות לקרן המממנת 

 

 זכור הגוף המממן בפרסומיםא דרישת. 3

עבודות מחקר, שבועונים ואמצעי  ,יש לאזכר את תמיכת הגוף המממן בפרסומים בכתבי עת מדעיים

 כמו כן יש להעביר העתק מהפרסום למממן, אלא אם כן ניתנה הנחייה אחרת..  תקשורת אחרים

 

 יציאה לשבתון. 4

ן על טופס המממ ףחייב לדווח לגואו ידיעה על זכייה במענק עתידי, , פעילמחקר ממומן חוקר שבאחריותו 

שימלא את  /איש קשריציאתו לשבתון. יש למנות חוקר אחראיחודשים מראש על  3 -כ מתאים )אם יש(

)במידת הצורך ולפי  למממן לאישורישירות רסומיו פמקום החוקר ולהעביר את קורות החיים שלו ורשימת 

 נהלי הקרן(.

קבלת מנת שיתאפשר מעקב אחר  על ,על הסדרי השבתון מבעוד מועד מחקר ופיתוחהרשות לליידע את  יש

 אישור הגוף המממן, לחילופי החוקרים.
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Procedure for the submission of research proposals 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

Direct contact 

Researcher with funding body 

Publication of a proposal call 

By Research Liaison Section 

1. Reviewing the data and 

information on the Agency Website 

2. Conferring with the Liaison 

officer in the Research Liaison 

Section about: 

Writing the research proposal 

Filling in the agency forms 

Assistance (editing, reading a winning 

proposal, internal scientific review) 

Checking/ 

approval by a 

budget officer 

Checking/ 

approval by a 

liaison officer 

Submitting the proposal to the 

Research Liaison Section                             

(manual \ electronic)                               

according to the deadline of the call + 

hard copies as required 

Authorization and signature of the 

Head of the Research Liaison Section 

Entering the proposal in a data base 

Submission of the proposal to the 

agency 

If 

required 

Submission of the proposal to the 

agency 
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