
  

  

  

  2019"פ למחזור תש ותהקרן השונ בתכניותזכאות להגשה 

  

או מעוניין להגיש בקשות  תאחר בתכניתכאשר לחוקר מענק פעיל  ותהשונלתכניות מסמך זה מפרט את אפשרויות ההגשה 
  טבלת הזכאויות מופיעה בעמוד הבא. באותו מחזור הגשה. ותשונ בתכניות

  הוראות לקריאת הטבלה:

  תכניותלהגשה במחזור הנוכחי . בטור הימני מופיעים כל  ותהפתוח התכניותבשורה הראשונה מופיעים שמות 
), או מענק פעיל לתוכנית זאתיתכן שכבר קיימת בקשה במחזור הנוכחי (כלומר שכבר בוצעה הרשמה  םהקרן בה

 ממחזורים קודמים.

  בשורה העליונה, ולוודא שבכל הטור השייך  התכניתיש לאתר את  מתמסויי לתכניתלבדיקת זכאות להגשה
 לתכניתיוכל להגיש בקשה  לאלדוגמא, חוקר מצויין "אסור".  נית בהכבת, אין לחוקר בקשה/מענק וז לתכנית

 מענק מחקר אישי (טור ימני ביותר) אם יש לו:
o / אישי  מחקרמענק  בקשה 
o מוקדי מחקר בתכניתמענק  /בקשה 
o  למענק מחקר לרופאים חוקרים בבתי חולים בקשה 

 

  במקרים בהם חל איסור להגיש בקשה במקביל למענק פעיל, האיסור אינו תקף בשנת המענק האחרונה או בשנת
 ההארכה.

 

  הנושא תאחרבתכנית יש לשים לב כי במקרים בהם מותר להגיש בקשה במקביל לקיום בקשה אחרת/מענק פעיל ,
(ובכל מקרה יש צורך למלא את הטופס המופיע בבקשה המקוונת ולהסביר את  חייב להיות שונה מהותית

 .ההבדלים)

 

  חייבת להיות מוגשת בצמוד לבקשה למענק מחקר בה  – להקמת מעבדה לחבר/ת סגל חדש/הבקשה למענק
 .: מענק מחקר אישי, ביכורהותהבא כניותבתהחוקר הוא יחיד, 

  בקשה לסדנא    * 
, רופאים ביכורהתכנית אישיים,  מחקרמענקי  ות:הבא התכניות תבאח להם מענק רשאים להגיש חוקרים שיש

 בשנהניתן להגיש בקשה לסדנא בגין מענק הנמצא  .מחקר מוקדי או מורשה למחקר ביו רפואי ,חוקרים בבתי חולים
 שנת אושרה אם( המענק מסיום שנהועד  )הראשונה המחקר בשנת החל, הארכה מחקר מוקדי של במקרים( השניה
  ).זו תקופה מתום שנה, הארכה

  

 יפן‐ישראל בתכנית למענק בקשה 
  הגשת הבקשה.שנת שנתיים נוספות מלפחות רשאים להגיש בעלי מענק אישי בלבד שמענקם צפוי להתנהל 

  

 לתמיכה במימון הוצאה לאור של ספרים במדעי הרוח בקשה 
  ובמקביל לכל תכנית אחרת מהקרן רק חוקרים הזכאים להגיש בקשות למענקי מחקררשאי להגיש 

 
   



  

  יאושר המוקד יש לוותר על המענק האישי.ניתן להגיש בקשה למוקד מחקר במקביל למענק מחקר אישי. אם   * 

אולם במידה והבקשה תזכה יש לוותר על המענק לרופא במקביל למענק רופא חוקר  הקרןניתן להגיש בקשה לתכניות   ** 
   חוקר.
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