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2018 לירפא  

 ה פ י ח   ת ט י ס ר ב י נ ו א

 
 רוטקרה תכשל

  תימדקא תוריכזמ

 תואלעהו םייונימ תקלחמ 
 

  הגרדב תואלעהו םייונימ תוינידמל םיווק

  ליגרה ימדקאה לולסמב

 
  .הבקנ ןושל םג העמשמ רכז ןושל הז ךמסמב •

 ךמסמ והז .תיטפשמ תובייחתה וא העצה רדגב וניאו יטפשמ ךמסמ הווהמ וניא הז ךמסמ •

 יעוצקמה התעד לוקיש תא ףילחהל אב וניא אוהו תוינידמ יווק לש דבלב ינללוכ יתרהצה

  .תעל תעמ םיכמסומה הידיקפת יאשונו היתודסומ ,הטיסרבינואה לש ימדקאה

 ךמסמ לכמ עורגל אב וניא הז ךמסמ .תואלעהו םייונימ ןונקת תוארל שי םיפסונ םיטרפל •

  .תואלעהו םימודיק יניינעב הטיסרבינואה לש רחא

 

 
 

 אובמ
  תואלעההו םייונימה תדעו ידי-לע ןובשחב םיחקלנה םיחנמה םיווקה תיצמת תא גיצמ הז ךמסמ

 דמעומ לש םיימדקאה םיגשיההו תימדקאה הדובעה תכרעה לש ךילהתב הפיח תטיסרבינואב

 .תימדקא תוניוצמל הפיח תטיסרבינוא לש התריתח תא ףקשמ ךמסמה .ימדקא םודיק וא יונימל

 תונורקע תנבהב ,םיגוח ישארו םינקיד תוברל ,תוימדקא תודיחי ישאר לע לקהל דעוימ ךמסמה

 יווק תא ימדקא םודיקו יונימל םידמעומה רובע דדחל דעוימ ךמסמה ,ףסונב .םימודיקה תוינידמ

 תוינידמ לש םייללכ תונורקע ףקשל ידכ ךמסמב שי .םודיקל וא יונימל םינוירטירקה לש תוינידמה

 הווהמ וניא הז ךמסמ .ליגרה ימדקאה לולסמב הפיח תטיסרבינוא לש םימודיקהו םייונימה

   .אלמה יעוצקמה תעדה לוקיש תלעב הניהש ,הטיסרבינואה לש יהשלכ תיטפשמ תובייחתה

 

 תויוליעפה לולכמ ןובשחב םיחקלנ וב בכרומ ךילהת אוה יונימ וא תימדקא הגרדב האלעה ךילהת

 םילקשנ םימודיקו םייונימ לש םיכילהב .לגסה רבח לש םיימדקאה םיגשיההו תוימדקאה

 ,יעדמ ןיטינומ ,רקחמ יקנעמב הייכז ,םוסרפה ףצר ,םתומכו םייעדמה םימוסרפה תויוכיא

 תוילהנמ תובוחב האישנ ,רקחמ ידימלת תייחנה ,הארוהה תוכיא ,םייעדמ םיסנכב תופתתשה

 םייעדמ םימוסרפש ,שיגדהל שי תאז םע דחי .ללכב תיעדמה הליהקלו הטיסרבינואל המורתו

 םילוקישה םה םייתורחת רקחמ יקנעמב הייכזו יעדמ טופיש ורבעש תוטיפשו תויתוכיא תומיבב

 םירחא םיבושח םילוקיש דצב תאז ,הגרדב האלעהל עגונב תוטלחהב םיליבומהו םייזכרמה
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 )ישילש ראות ,ינש ראות ,ןושאר ראות( םיראתה תומר לכב תיתוכיא הייחנהו הארוה תמגודכ

  .הטיסרבינואלו הטלוקפל ,גוחל המורתו

 

 םייעדמ םימוסרפ .א
 וא ומסרופ ינדפקו תואנ ימדקא טופיש ךילה רחאל רשא םירפס וא םירמאמ םיללכנ וז הירוגטקב

 ימדקא טופיש ךילה ןהב שיש ,םירפס תואצוהב וא ימדקא טופיש םע תע יבתכב םוסרפל ולבקתה

 ולבקתה רשא םייעדמ םימוסרפש ןייצל שי .)ןלהל 2 ףיעס ואר םירחא םימוסרפל( ינדפקו תואנ

a( סופדב םיאצמנ וא םוסרפל c c e p t e d , i n  p r e s s( םירפסכו םירמאמכ םיבשחנ 

 .האבה הגרדל םיכילהב םישדח םימוסרפכ בוש םתוא לולכל ןיא ,ןבומכ ןכלו ,ומסרופש

 םוסרפה יפואו םוקמ ,םימוסרפה יטרפ לש קיודמ םושיר לע דואמ הדיפקמ הטיסרבינואה

 תוכיאה -לשמל( םימוסרפה תמישרו םייחה תורוק תשגה תעב םימוסרפה לש סוטטסהו

 אצמנ ,לבקתה םוסרפ רבד םאהו םהב ימדקאה טופישה יכילהו םוסרפה תומיב לש תימדקאה

 םייונימ תקלחמ םע קפס לש הרקמ לכב ץעייתי דמעומ יכ דואמ ץלמומ .)םסרופ רבכ וא סופדב

  .תעל תעמ היתויחנה רחא בוקעיו תואלעהו

 

 םימוסרפו תיאמצע הבישחו תישיא תירקחמ הדובע לע םידיעמ )דיחי בתוכ( םייאמצע םימוסרפ
 לולכמב תפתושמה הדובעה ףקיה .תווצב הדובע תלוכי לע ,ךכל ףסונב םידיעמ םיפתושמ

 בורש הייפיצ שי , חורה יעדמבו םיטפשמב ,לשמל .םיגוחו תוטלוקפ ,םימוחת ןיב הנוש םימוסרפה

 הייפיצה ןאכ .םיפתושמ םה םימוסרפהמ םיבר ,עבטהו הרבחה יעדמב .םייאמצע ויהי םימוסרפה

 .םהב ליבומה רקוחה םודיקל דמעומה היהי ,תוחפל ,םיפתושמה םימוסרפהמ תיצחמב יכ איה

 וא דבל ובתכנש םימוסרפב םא ,תיאמצע הדובע תלוכיל תימדקא תודע תויהל תבייח הרקמ לכב

P -כ רקחמ יקנעמב הייכזב םאו םירחאה םירבחמל סחיב ליבומכ I. קיודמה סחיה ,ךכל ףופכ 

 רוטקרה תעד לוקישל ןותנ דחא בתוכ לש םימוסרפ ןיבל םיפתושמ םימוסרפ ןיב יוצרהו

 םע ןקידלו רוטקרל תפתושמ תוצעוויהב ךרוצה ירקמבו תיטנוולרה הטלוקפה ןקיד םע תוצעוויהב

 ותמורתל םאתהב בתוכה לש ומוקימו םיבתוכה רדס ,םיפתושמ םימוסרפב .יטנוולרה גוחה שאר

 הימדקאב לבוקמכו םודיקהו יונימה םילהנתמ הב הנילפיצסידב לבוקמל םאתהב ויהי רקחמל

    .תימואלניבה

 

  םירפסו םירמאמ םוסרפ .1
 תוכיאב םימוסרפ  .םייעדמה םימוסרפה תומכו תוכיא ןובשחב וחקליי .םימוסרפה תומכו תוכיא

 ותדובע תמרל תודע םה  ,םלועב םוחתב תוליבומו תויתרקוי תומיבב יעדמ טופיש ורבעש ,ההובג

-תומאב תדמוע ותמורתש ךכלו יעדמה ומוחת תיזחב אצמנ ורקחמש ךכל ,רקוחה לש תיעדמה

 ךרואל םייתוכיא םימוסרפ לש ריבס בצק .רתויב תוהובגה תויתורחתה ,תוימדקאה הדימה

 ,הנכהב םימוסרפו השגהב םימוסרפ דצל תמיוסמ הנשב רוא וארש םימוסרפ ,תופיצרב ,םינשה

 םינש ירעפ .םינשה ךרואל הפיצר הדובעל הפצמ הטיסרבינואה .ףיצר ןפואב הדובע לע םידיעמ

 ,רקחמ יקנעמל תושגה ויה אל וא םירפס וא םירמאמ ומסרפתה אל םכלהמבש ,םייתועמשמ

    .רבסה םיבייחמ
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 תיזכרמ תודע איה םלועב ימדקאה םוסרפה תומיב לש תחכומה תוכיאה תמר .םוסרפה תומיב

 יכירעמ ,תעה יבתכ תוכיא תא ןוחבל תנמ לע .לגסה רבח לש רקחמה תוניוצמל דחוימב הבושחו

  ,יפיצפס םוחתב ןועברהו תעה יבתכ גוריד :ןוגכ ,םינוש תוכיא ידדמב םירזענ םייחה תורוק

i mp a c t  f a c t o r, הלבק רועיש )a c c e p t a n c e  r a t e( תורחא ןחבמ תומאו. 

 םלועב לבוקמכ תאזו ןתינש לככ גוריד תמישר התוא גהנות תע יבתכ גוריד שי הב הנילפיצסיד לכב

   .הנילפיצסיד התואל רומאה לכב ,רקחמה תואטיסרבינוא בטימב

 

 ,רפסה ףקיה ,האצוהה תוכיא יפ לע תאזו םירמאמ רפסמל בשחנ ירוקמ יעדמ רפס םוסרפ

 תופידע ןתנית .דמעומה לש םירחא םימוסרפ לע ףיסומו ידוחיי אוה הבש הדימהו וילע תורוקיבה

 םיינוציחה הכרעהה יבתכמל בל םישבו םלועב תוליבומ תוימדקא תואצוהב ומסרופש םירפסל

 תדובע לע ולוככ ובור ססובמש רפס .רפסה לש טופישה ךילהב רפסה תאצוה רובע ובתכנש

 שדחו ירוקמ רפס תמועל םודיקו יונימל סיסבכ התוחפ הכרעהל הכזי דמעומה לש טרוטקודה

  .דמעומה לש טרוטקודה תדובע לע ססובמ וניאש

 

 םיפסונ םימוסרפ .2
 שי יכ םא תיסחי הנטק הכירע לש התובישח .יעדמ רפס תביתכל תבשחנ הניא יעדמ רפס תכירע

 ,רבחמה לש יעדמ אובמ ללוכ רפסה םא .ךרועה לש ןיטינומלו תיעדמה הליהקל המורתל תודע הב

 ,תונוש הדימ תומא יפ לע תאזו – רמאמ יצחכ ידכל לוקשכ ותוארל ןתינ ,רבחמה לש רמאמ וא

 איבהש ימדקאה טופישה יפואו רפסב םיפתתשמה תמר ,רפסה תובישח ,האצוהה תוכיא :ןוגכ

 .רפסב םירמאמ תללכהל

 

 םיטיפש תע-יבתכב םירמאמ םוסרפמ תוחפ תיתועמשמ בשחנ םייעדמ םירפסב םיקרפ םוסרפ

 רקיעבו םירפסה תאצוה תמרב ,םוחתב המ תדימב יולת רבדה יכ ףא ,ליעל טרופמכ ,תימדקא

 יטנוולרה גוחה שארו ןקידה םע תוצעוויהב רוטקרה .רפסב קרפה רבעש יעדמה טופישה ךילהתב

     .רומאכ קרפל לקשמה ןתמ לע טילחהל לוכי

 

Pr( "םיסנכ יצבק/תופוסאו יכילה"ב םירמאמ םוסרפ oc eedi ngs( רשאכ םייתרקוי 

 בשחיי ,סנכה ךילהכ סנכה ימוסרפב וא סנכה רפסב ללכנו ינדפק יעדמ טופיש רבע רמאמה

 בטימב לבוקמ רבדהו הדימב תאזו רבד לכל יעדמ םוסרפכ דבלב םימיוסמ םימוחתב

 רוטקרה תעד  לוקיש יפ לע תאזו הנילפיצסידה התואבו םלועב רקחמה תואטיסרבינוא

 גוחה שארו ןקידה םע רוטקרה תוצעוויהב ךרוצה ירקמב וא הטלוקפה ןקיד םע תוצעוויהבו

 בשחיי רומאכ סנכ יכילהב רמאמ םוסרפ ירה םימיוסמ םימוחת לש םיגירח איצוהל .יטנוולרה

   .רמאממ תוחפ תיתועמשמ

 

 יטנוולרה רמוחה םכוסמו רקסנ קר אל םהב תויתרקוי תויעדמ תוידפולקיצנאב םיכרע םוסרפ

 לוקש אוהש םוסרפב רבודמ ןיא יכ םא תיבויח הכרעהל הכזי ,תושדח תונבות םג תוגצומ אלא

 לע תוירחא תדקפהו הז גוסמ תוידפולקיצנא תכירעב תופתתשה .ימדקא רפסל וא רמאמל והשמב

  .תימואלניבה תיעדמה הליהקב הכרעה לע תודיעמ ,ןהב םיוסמ םוחת
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 דבלב ינמז וניאו םושר טנטפהו הדימב ,דבלב םימיוסמ םימוחתב יכ םא רמאמכ בשחיי אל טנטפ

 לש תימדקאה ותובישח יכ ןכתיי ,ןקידהו תיטנוולרה תימדקאה הדיחיה שאר רבסהל ףופכבו

 תעד לוקיש יפ לעו ינוציח יעדמ טופיש רבע טנטפה יכ חכויש לככ תאזו רמאמ לשכ היהת טנטפ

  .רוטקרה

 

 לש גוס לכב יעדמ טופיש ךילה רבע אלש רמאמ םוסרפו( םיטיפש אל תע יבתכב םירמאמ םוסרפ

  .הליהקלו הרבחל המורתכ וללקושי ולאכ םירמאמו יעדמ םוסרפכ בשחנ וניא )תע בתכ

 

book r( רפס לע תרוקיב evi ew( תוחפ תיתועמשמ תבשחנ טיפש תע בתכב תמסרפתמש 

 ,תאז םע .יעוצקמ ןיטינומ לעו תיעדמה הליהקב דמעמ לע בור יפ לע הדיעמ ךא יעדמ רמאממ

 רפסה לש וסיסבב תודמועה תוזתה םע תסמלפתמה הנוש הסיפת הגיצמה ,רפס לע תבחרנ תרוקיב

r( תרוקיב רמאמכ תבשחנ ףיקמ  יעדמ דועיתב הוולמו e v i e w a r t i c l e(. 

  

 רקחמ יקנעמב הייכזו תועצה תשגה .ב
 לכמ הייפיצ איה ימדקא רקחמ עוציב רובע רקחמ קנעמ תועצמאב רקחמל ינוציח ביצקת תגשה

 תוירקחמה תולוכיה תכרעהב בושח ףסונ קלח איה רקחמ יקנעמב הייכזה .הטיסרבינואב רקוח

 הרשע שולשמ דחוימב ,תויתורחת תונרקמ רקחמ יקנעמב הייכזל ןתינ דחוימ לקשמ .לגס רבח לש

  .)םעפל םעפמ ת"תוה ידי לע הנוכדעל םאתהב ב"צמ המישר האר( ת"תוה יפ לע תוליבומה תונרקה

https://ra.haifa.ac.il/List%20of%20competitive%20Grants%20Register%20according

%20to%20VATAT.pdf 
 תויתורחת רקחמ תונרקל תושקב דחוימב ,רקחמ יקנעמל תושקב תשגה תדדועמ הטיסרבינואה

 םיקנעמב הייכז .רקחמה עוציבב םיפתתשמה םידימלתב הכימתכ ןהו רקוחל ןה תובושח ןתויהב

 םיימדקא םימוסרפ דצל תאזו ימדקא םודיקל יתועמשמ םרוג היהת תויתורחת רקחמ תונרק לש

  .רוטקרה תעד לוקיש יפ לעו ליעל טרופמכ םיטיפש

 

 םיימואלניב ןיטינומו דמעמ .ג
 דמעמ לע הדיעמ תויעדמ תואנדסו םימורופ ,םיסרגנוק ,םיסנכ ,תודיעווב הליעפ תופתתשה

 תוימואלניב תומיבל וירקחמ תאבהב ויגשיה לעו תימלועה תירקחמה תימדקאה הליהקב רקוחה

 ןהו לארשיב ןה ,רומאכ ,םהינימל םיסנכב ףתתשהל לגס שיא לכמ הפוצמ ,ןכ לע .תויתרקוי

 .הנשב הנש ידימ ,םלועב

 

Keynot םייזכרמ םילנפב וא האילמב תוליבומ תואצרה תתל הנמזה e  s peec h)  וא 

I nv i t ed addr es s ( תוגיהנמל ןמיס ללכ ךרדב איה תרוסמ יריתעו םייזכרמ םיסנכב 

k- ל תונמזה .ומוחתב לגסה רבחל תנתינה הרכהו e y n o t e  s p e e c h  דחוימב תובושח  

 ךרד תוצירפ לע םג תתואל ,רומאכ ,תונמזה תויושע הדימ התואב ךא ןיינמה ןמ רוספורפ תגרדל

   .םכרד תליחתב םירקוח לש

 

Re) רקחמ תימעכ שמשל תונרק וא תוגלמב הייכז s e a r c h  F e l l o w) רקחמ תודסומב 
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 ןה ףא ונקי חרוא רוספורפכ רכשב שמשל םלועב תיתרקוי הטיסרבינוא לש הנמזה וא םייתרקוי

 .לגסה רבח הכוז ןהב ןיטינומהו דמעמה תודוא תיבויח הכרעה

 

 תביטח וא דחוימ םירמאמ ךרכ תכירעו תע יבתכ תוכרעמב תורבח ,םייעדמ תע יבתכ תכירע

  .םיוסמ םוחתב תימדקא תוגיהנמב הרכהו יזכרמ םוקמ לע תודיעמ ,תע בתכב תדחוימ םירמאמ

 

 ודמעמב הרכה לע דיעמ םייתוכיא תע יבתכו תויתרקוי םירפס תואצוהב ימדקא טופיש

   .תיטנוולרה תיעוצקמה תימדקאה הליהקב לגסה רבח לש ימואלניבה

 

 

 הייחנהו הארוה .ד
 תוכיא ,ןכ לע .הארוהו רקחמ :םילגד ינש אשונ תירקחמ הטיסרבינואב לגס שיא לש ודיקפת

 האלעהה ךילהב תויזכרמ הדימ תומא ןה םימדקתמ םיראתל םיטנדוטס תייחנהו הארוהה

 :הגרדב
 

 הארוהה תוכיא
 תנכה תעב ,םיכילה תחיתפ תלאשב ןוידה תעב לקשמ ןתינ לגס רבח לש הארוהה תוכיאל

 ללוכה ןוידב דחוימב ,םייונימה תדעווב ןוידה תעבו תיעוצקמה הדעווה ידי לע קיתה

 תוכרעהב תונייעמ תודעווה .תוגרדה לכב רומאה לכב םינוכנ םירבדה ךא תועיבק תקנעה

 חוויד תולבקמ ןכו וירועישב רוקיבה תוח"ודבו לגסה רבח תודוא ונתינש הארוהה

 הרקוהב הייכזל  .םינושה םיסרוקב םיטנדוטסה ילאשמב הארוהה יבושמ לע רוטקרהמ

 רבח תכרעהב בר ךרע שי םיטנדוטסה דצמ םייבויח םיבושמל וא 'ןייטצמ הצרמ' לש

 .לגסה
 

 טרוטקודו א"מ ידימלת תייחנה
 ךכב שי .לגסה רבח דיקפתמ דרפנ יתלב קלח איה םימדקתמ םיראתל םידימלת תייחנה

 .תימדקאה הליהקב ודמעמ לע םגו רקחמלו הארוהל דמעומה לש ותמורת לע דיעהל ידכ

 

 

 תיעדמה הליהקלו הטיסרבינואה תליהקל המורת .ה
 תימדקאה הליהקל המורת תווהמ –םיימדקא םידיקפתב האישנו הטיסרבינואה תודעווב תורבח

  .םימודיק תעב לוקיש הנווהתו הטיסרבינואב

 

 םיווהמ – תרחא תימדקא תיעוצקמ תוליעפו ,תויעדמ תודוגאב םידיקפת יולימ ,םיסנכ ןוגרא

   .םימודיק תעב לוקיש ווהיו םוחתב תיעדמה הליהקל המורת
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 הגרד לכל םיידוחיי םינוירטירק .ו 
 הגרד לכב תויפיצה יכ שגדוי .תוגרדה ןמ תחא לכב הגרדב האלעהל םיידוחיי םיחנמ םיווק ןלהל

   .תמדוקה הגרדה ןמ תויפיצל תורבטצמ

 

 לחה דמעומה ותוא ירקחמ ביתנל הרורב תודע ,תירקחמ תואמצע תשקבתמ ריכב הצרמ תגרדב

 םיקנעמל רקחמ תועצה תשגה :אמגודל .טרוטקוד טסופה וא טרוטקודה החנמ אלל ומצעב חתפל

P( ישאר רקוחכ וא יאמצע רקוחכ םייתורחת I(, םלועב םיליבומ תע יבתכב םירמאמ םוסרפ 

 ינדפק טופיש ךילה הבו תיתרקוי תימדקא האצוהב טלוב רפס םוסרפ ,ירקיע וא דיחי רבחמכ

 םע ריכב הצרמ תגרד .םיטנדוטס תייחנהו םיימואלניב םיסנכ דחוימב ,םיסנכב תופתתשה ,תואנו

 תימדקא תוניוצמו ףצרב םינש המכ ךרואל תירקחמ תוניוצמ החכוהש רחאל קר ןתנית תועיבק

   .ללכב

 

 הגרדב ולחהש םיימדקאהו םיירקחמה םידעצה לש הבחרהו הקמעה תושקבתמ רבח 'פורפ תגרדב

 דמעמה סוסיב דצל תאזו ריכב הצרמ תגרד זאמ תיתועמשמ תירקחמ תומדקתה תנגפה ,תמדוקה

 תומיבב םייתוכיא םימוסרפ לש ףיצר ךשמה ,לשמל .לגסה רבח לש ימואלניבה ןיטינומהו ימדקאה

 יפותיש ,םיימואלניב םיסנכ ןוגרא ,תויתורחת תונרקמ רקחמ יקנעמב הייכז ,תוליבומ תוירקחמ

 .תיטנוולרה הטלוקפב תודעווב תורבח ,םיימואלניב הלועפ

 

 תויתרקוי תוימדקא תומיבב םיירקחמ םימוסרפ לש ףיצר ךשמהל ףסונב ןיינמה ןמ 'פורפ תגרדב

 םיראתל םיטנדוטס תייחנהו הארוהב תוריסמ ,םייתורחת רקחמ יקנעמב תויכז ,תובשחנו

 תירקחמ תוגיהנמל תצרחנ תודע תשקבתמ ,ליעל םייונמה םינוירטירקה ראשו ,םימדקתמ

 ךרואלו ףצרב תיתועמשמ תימדקא המורתו יטנוולרה םוחתב ימואלניב ןיטינומלו תימואלניב

 ,דחוימב בשחנ תוימואלניב תוירקחמ תומיבב םימוסרפ ךשמה :אמגודל .הטיסרבינואל םינש

 תואצרה ,םייתורחת רקחמ יקנעמ ,םלועב םילבוקמה םיטוטיצה תוחתפמב םיבר םיטוטיצ

Ke -כ תונמזומ y n o t e  S p e a k e r, תכרעמב תורבח וא ימואלניב ימדקא תע בתכ תכירע 

 תודעוובו תוילארשי ,תוימואלניב תוימדקא תודעווב תורבח ,ימואלניב ימדקא תע בתכ

 .תויאטיסרבינוא
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