
קול קורא
לחברי הסגל בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

 ISF תכנית תמיכה בהגשות לקרן ה
קול קורא – שנה"ל תשפ"ב

הקרן הלאומית למדע בישראל (ISF- Israel Science Foundation) הינה מסגרת המימון התחרותית המשמעותית ביותר 
לתמיכה במחקר בכל התחומים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. האוניברסיטה בכלל, והפקולטה בפרט, שמות דגש 

רב ומעניקות חשיבות רבה להגשת הצעות לקרן מחקר זו.
במסגרת הפעולות לקידום המחקר שנעשות על ידי הפקולטה, אנו יוצאים בתכנית חדשה לתמיכה 

בהגשת הצעות מחקר לקרן הלאומית למדע ISF הכוללת:

מפגש הכוונה: חוקרי וחוקרות הפקולטה במפגש עם רשות המחקר.
במפגש שיערך בזום ב 31.3.22 בין 12-14  ישתתפו חברי וחברות סגל מהפקולטה, שהיו שופטים של 

הצעות מחקר, חברים בוועדות השיפוט המקצועיות ובעלי ניסיון רב בכתיבת הצעות מחקר לקרן,
שיספרו מניסיונם.  צוות רשות המחקר יציג את תהליך ההגשה, הדגשים ותקצוב. 

.ISF הסדנה מיועדת לחברי.ות סגל שטרם זכו במענקי :ISF סדנה לכתיבת הצעות ל
הסדנה תכלול 3 מפגשים שיערכו במהלך חודשים מאי – יוני. המשתתפים.ות מתבקשים.ות להגיש טיוטת תקציר לפני 

הסדנה. את הסדנה יעביר פרופ' גיא אנוש (בעל ניסיון בזכיות, סקירה, שיפוט, וליווי הצעות כמנטור) וצוות רשות 
המחקר.   התכנית תכלול:

|  מרעיון מחקרי לפיתוח הצעה ל"מחקר בסיסי"
|  ביסוס תיאורטי וקונספטואלי – דוגמאות ממחקרים שזכו

|  התאמה וחדשנות מתודולוגית

|  הוספת שיתוף פעולה בינלאומי
|  דרישות הקרן: דגשים חשובים וחשובים יותר

|  בניית תקציב

סקירת עמיתים: חברי.ות סגל המעוניינים.ות בקריאה והדרכה של חוקרים.ות בכירים.ות מוזמנים להגיש את טיוטת 
הצעת המחקר בצירוף שמות של 3 קוראים.ות מומלצים.ות עד ה 20.8. השתתפות בתכנית תזכה את תקציב המחקר 

האישי של חברי.ות הסגל המגישים.ות בסך של 1,200 ₪ (לכלל המגישים.ות הצעה אחת, לתקציב המחקר הפנימי) 
ואת הסוקרים.ות בסך של 1,200 ₪ (יחולק בין הסוקרים.ות של הצעה, לתקציב המחקר הפנימי). 

הרשמה לתכנית סקירת עמיתים מוגבלת ל 20 ההצעות הראשונות. 

תמיכות אילו הן בנוסף ולא במקום התמיכות המוצעות ע"י רשות המחקר.
ניתן להירשם לכל אחת בנפרד או לשילובים של שתיים או לכל שלוש התמיכות.

מתלבטים.ות אם / למה להירשם? לא בטוחים.ות אם להגיש?
מוזמנים לפנות, לנציג.ת החוג בועדת המחקר, לגב' שושי צלקה ברשות המחקר או

(eshadmi@univ.haifa.ac.il / 052-6212182)  לפרופ' אפרת שדמי, ס. דיקן למחקר 

> להרשמה <

> להרשמה <

בברכת הליך הגשה מוצלח!

https://haifauniversity.qualtrics.com/jfe/form/SV_eLiCcyweIizqkzY?jfefe=new
https://haifauniversity.qualtrics.com/jfe/form/SV_1MTdwImrRAj7Rtk?jfefe=new
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