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 Biomedical Engineering  

 Health Sciences  

 Life Sciences (Starting from 2017, inc. Ecology; note also that the 

sub-areas of Ecology were redefined)  
 

מומלץ  – ה המפורטותישבהנחיות Appendix I -בהתחומים -תתהקרן מעדכנת לעיתים את 
בהנחיות הקרן כל תחומי המחקר ערוכים  טרם תחילת כתיבת ההצעה. את הנספחלקרא 

בטרם  הפאנלים. מומלץ לבדוק את רשימת Appendix II -)הפאנלים( בבהתאם לצוותי השיפוט 
לעיתים, ראש פאנל עשוי להציע להעביר  ההחלטה באיזה תחום מחקר כדאי להגיש את ההצעה.

 את ההצעה לפאנל אחר, רלוונטי יותר. החוקר הראשי יעודכן על כך.
 

, לא ניתן להגישן )ולו לתחום מקצועי אחר( בשנה הקרובה –ת בקשות שהוגשו בשנה הקודמ
 .השיפוט המדעי צוותאלא אם הומלצו ע"י 

 
ידי הקרן לא יבוצעו -מחקרים הממומנים עלבהתאם להסכם בין ממשלות ישראל וארה"ב, 

ין להגיש י. חוקר המעונ5.6.1967לאחר ליטת המדינה שתחת  נמצאיםשגיאוגרפיים באזורים 
מתבקש להיוועץ באנשי הקרן טרם עריכת  –ערבי -סכסוך הישראלירה לאספקטים בהקשו הצעה

 ההצעה. 
 

התכנית חייבת לכלול לפחות חוקר ראשי אחד מכל מדינה, אך לא יותר מששה חוקרים לפרויקט, 
 ולהיות ערוכה כתכנית מגובשת, משותפת לשתי המדינות.

 
חוקר הישראלי להוריד דוגמת חוזה על ה ,אם החוקר האמריקאי שייך למוסד מחקר ממשלתי

ולברר מראש באמצעות השותף האמריקאי  ,(Download Forms -)ב BSF -סטנדרטי מאתר ה
אם המוסד לא יהיה מוכן לחתום, יש להגיש את מוכן לחתום על נוסח ההסכם. מוסד זה אם 

ן שעובר עד , על מנת שיוכלו לפעול לשינוי המצב בפרק הזמBSFההצעה כמתוכנן, ולדווח לקרן 
 להחלטת הזכייה. 

 קיימת עם חוקרים מאוניברסיטאות אמריקאיות. אינההבעיה 
 

יוגדר בתכנית הנוספת  –חוקר המגיש תכנית, והידע המקצועי שלו יכול לתרום בתכנית נוספת 
, לא יופיע ברשימת החוקרים של ההצעה והשתתפותו לא תלווה )יש לצרף מכתב היועץ( כיועץ

  מזמנו. 10% -להקדיש לנושא לא יותר מ ועץ יוכלהי במענק כספי.
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. (15% –$ )כולל התקורה  250,000, לא יעלה על יוגש בדולרים –המבוקש התקציב 
 . בין הצדדיםשל התקציב שווה  שבו חלוקהשנים,  4פני -עלינתן למענק נסיונאי  ום הסכוםמקסימ

 
 
 

 Up-Start – התכנית למדענים צעירים
 10 -לא יותר מ PhD/MDלתכנית זו, על החוקר הראשי להיות בעל תואר בעת הגשה  -

 שנים.
הצעה טיפוסית לתכנית זו תכלול חוקר צעיר וחוקר ותיק, כאשר החוקר הוותיק אינו  -

 מתוקצב. 
 ,$ כולל תקורה 75,000עד הוא גובה התקציב  ,Up-Startמוגשת במסגרת התכנית ב -

 .לשנתיים
 $. 75,000האמריקאי, הם צעירים, כל אחד מהם רשאי לקבל אם שני השותפים, הישראלי ו -
 ראו בקובץ ההנחיות של הקרן. ,להנחיות מפורטות -
 

 :לתשומת לבכם
 
 את ההצעה יש להגיש באנגלית. -
חייבים להיות בעלי תואר שלישי או מקביל  –החוקרים הראשיים, הן הישראלי והן האמריקני  -

יבים להשתייך למוסד "ללא כוונת רווח".  החוקר לו, ובעלי מעמד קבוע במוסד. החוקרים חי
הראשון ש"פותח" את הגשת ההצעה הוא החוקר שבסוף ההליך יגיש ההצעה באמצעות 

אך המחקר רשות המחקר שלו. אחד החוקרים הראשיים יכול להיות ממוסד עם כוונת רווח, 
. החוקרים הראשיים אינם רשאים לממן משכורתם מתקציב BSFידו לא ימומן על -שיבוצע על

 הקרן. 
 , למעט תכנית שנמצאה ראויה למענק אךתכנית שנדחתה פעמיים לא ניתן להגישה שוב -

 .נדחתה מחמת אי יכולת הקרן לממנה
 .דוקטורט-קורות החיים את שמות המנחים לדוקטורט ולפוסטלציין בהחוקרים על  -
. אם BSFלתכנית השנתית הרגילה של  חת בלבד באותה שנהכל חוקר יכול להגיש הצעה א -

הוא יוכל להגיש הצעה נוספת רק בשנת המימון  –יש לאותו חוקר מחקר ממומן ע"י קרן זו 
-BSF כמו ,BSFאחת התוכניות המיוחדות של האחרונה, אלא אם כן המענק הנוסף הוא מ

NSF.  
נים עוקבות, בתנאי שכל אחת חוקר מתחום אינטרדיסציפלינרי יכול להגיש הצעות בש -

 מההצעות מוגשות לתחום מחקרי שונה.
מכתב אלא אם כן הדבר אינו מומלץ ע"י הקרן ב, חוקר יכול להגיש הצעה מתוקנת -

. על החוקר לציין את מספר הקרן הנחיותלצרף מכתב הסבר על פי על החוקר  .ההחלטה
 התכנית הקודם של הקרן.

 ין את מספר התכנית הקודם של הקרן.לצי חייב –חוקר המגיש הצעת המשך  -
וכן בהתאם  ,18החל מעמ' כל תכנית תהיה מורכבת מהפרקים המפורטים בהנחיות הקרן  -

 .באתר הלטבלת הנושאים המופיע
עמודים  15 -מוגבל ל 5-1סעיפים הטקסט ב, בהנחיות הקרן( 5.6.2ההצעה )סעיף בגוף  -

 אם יש(. ותוצאות הקדמיות )כולל תרשימים בלבד
ר רשמי של יעל ני כולל המכתבים הנדרשים, שיודפסו תוף פעולהיהבקשה להכיל פרק שעל  -

 המוסדות, ייחתמו ע"י החוקרים וייסרקו למערכת.
 כל חוקר ראשי חייב להגיש החומר על טופסי הקרן. –קורות החיים     -
 .עמודים 5עד  – רשימת פרסומים של כל אחד מהחוקרים -
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הרשימה תכלול לפחות ששה שמות, לא יותר  –מעריכים הפוטנציאליים לגבי רשימת ה -

 המעריכים. באשר לבחירת לתנאי הקרןמשלושה מעריכים ישראליים. תשומת לבכם 
של עד שלושה שמות של מעריכים, אליהם הוא מבקש לא  נפרדתחוקר יכול לצרף רשימה  -

 לשלח את ההצעה.
ים מיוחדים )כמו ניסויים בבע"ח, צמחים מחקר בו מתקיימים ניסויים הדורשים אישור -

 אחריות החוקר והמוסד להסדיר הטיפול בנושא טרם חתימת ההסכם. ,מהונדסים וכו'(
 ברווח של ,WORD, PDF -ב יוגשו BSFנחיות הב 5.6החל מסעיף הקבצים הנטענים כל  -

הנטענים  ס"מ. גודל הקבצים 2 -לא פחות מ –שוליים ו ,12גודל פונט יים, או שתשורה וחצי 
לא תיבדק תוכנית שלא תכתב בהתאם  שורות בעמוד. 38 -ולא יותר מ MB 3לא יעלה על 

 .להנחיות אלה
 

ולטעון אותו בהגשה  Appendix IIIמתבקש למלא את  PDF -כל חוקר המסיים את יצירת קובץ ה

 אלקטרונית.
 
 

 לוחות זמנים
 

התקציב את ו, המינהל למו"פ אורי ירמיהו, סגן ראשלבדיקה של התוכנית יש להעביר את 
 .9.11.20111לא יאוחר מיום  ,אליעזר הוכמןה של דיקלב
 

 אתר הקרן. את הטופס המקוון ביש למלא  – את ההצעות ניתן להגיש בהגשה אלקטרונית בלבד
 

באתר הקרן, ולהעביר לאישור רשות  ההגשה האלקטרוניתאת לסיים וג ועל החוקר לדא
  .9.11.20114 חמישי לא יאוחר מיום ,נדרשכלאחר בדיקה ואישור  המחקר

 
עד  20.11.19רביעי יום  –רשות המחקר באתר הקרן מועד אחרון להגשת ההצעה ע"י 

 שעון ישראל. 17:00השעה 
 

 ,BSFוצרו ע"י מערכת ושי PDFקובצי מ אחד עותקג להעביר ליחידתנו ועל החוקר לדא ,בנוסף
 רביעי לא יאוחר מיום , זאת(2020שער )שנת ף הדשל  ועותק אחד ,כולל כל הנלווים והתוספות

 . 14:00שעה ב 20.11.2019
 

 .2020אוקטובר  –תחילת מחקר בדף השער יש לציין 
   
 
 

 ב ה צ ל ח ה !
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