
Excellence - מצוינות מחקרית, מידת עמידה בבקשת הקול הקורא
Impact - השפעה על השוק באירופה – לתווך קצר, בינוני וארוך

Implementation - יישומיות של הפרויקט 

 ייעוץ בנוגע למציאת קולות קוראים וליווי בתהליכי ההגשה – אחראית קידום מחקר דסק אירופה, 
הגב' נטליה פריליפקו 

 ליווי "קואורדינטורים" ע"י חברות חיצוניות המתמחות בהגשות לאיחוד האירופאי – חיבור לחברות ומימון ע"י רשות
המחקר

 תפקיד חדש של יועצת אקדמית לתמיכה בחוקרים.ות והכוונה ליצירת שותפויות, וליווי אקדמי בתהליכי ההגשה
– פרופ' נעמי יוסמן

תכנית המאגדים האירופאית – HORIZON  פועלת בשנים 2021-2027 ומהווה את הפלטפורמה הגדולה בעולם למימון
מחקר, ניתוח וחדשנות, עם תקציב כולל של כ-95 מיליארד אירו. ישראל שותפה מלאה לתכנית וגופים ישראלים רשאים

להגיש בקשות לקבלת מענקים. מענקים אילו נכללים ברשימת 12 קרנות המחקר ה"תחרותיות" לפי רשימות מל"ג.
ההצעות מוגשות במסגרת "מאגדים" המהווים שיתוף פעולה בין ארגונים שונים בשלוש מדינות אירופאיות שונות, 

לכל הפחות. ההצעות במענקים אילו שמות דגש על:
 

 
בתכנית המאגדים ישנם 2 מסלולי הגשה אפשריים: 

1.השתתפות כ"שותפים" במאגדים המתהווים לצורך הגשה
2.הובלת מאגד בו שותפים ארגונים שונים (מהאקדמיה, התעשייה והחברה האזרחית) כ"קואורדינטור"

 
רשות המחקר תומכת בהגשות לתכנית האירופאית במספר אופנים:
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תמיכה אקדמית בהגשות לקרנות האירופאיות: 
פרופ' נעמי יוסמן - יועצת אקדמית בכירה

 

חברי.ות הסגל מוזמנים .ות לפנות אל פרופ' נעמי יוסמן 
במייל – njosman@univ.haifa.ac.il  או בנייד: 054-6430597 

תפקיד היועצת: 

מפגשים וסדנאות עם פורומים חברי סגל חדשים.ות / ותיקים.ות
מפגשים אישיים לדיון באפשרויות הגשה שונות לאור תחומי העניין והאפשרויות בקולות הקוראים

פרופ' (אמריטוס) נעמי יוסמן, מהחוג לריפוי בעיסוק, בעלת ניסיון בהגשה וזכיה במאגדים של
תכנית HORIZON, ומי שכיהנה בעבר בתקפיד סגנית דיקן למחקר בפקולטה שלנו, 

תשמש כיועצת אקדמית לליווי קרנות אירופאיות, מטעם רשות המחקר.
מטרת התפקיד הינה לתמוך ולפתח תוכניות לתמיכה בהגשות ל Horizon Europe בתחום

של מדעי הבריאות והרווחה. הפעילות תתמקד במתן דגשים על בניית מאגד חוקרים נכון,
אופן ההכנה לקראת כתיבת המענק, בחירת שותפים למאגד וכתיבת המענק. 

מסגרת פעילויות התמיכה:

mailto:njosman@univ.haifa.ac.il

