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עליה במורכבות מערכות המחקר ובעלותן 

עליה והתחזקות במרכיב הרב תחומי במחקר 

  מחקר שוניםצורך בשת״פ בין חוקרים בתחומי 

 ובד״כ יקרות(תלות גוברת והולכת בזמינותן של תשתיות מחקר מתקדמות( 

ריבוי תכניות מחקר שמתבססות על שת״פ בינלאומי 
 

 מגמות עכשוויות במחקר המדעי



עליה במורכבות מערכות המחקר ובעלותן 
נתוני עתק, ננוטכנולוגיות, אסטרופיסיקה, פיסיקה של חלקיקים, פרוטאומיקה, גנומיקה 

עליה והתחזקות במרכיב הרב תחומי במחקר 
ארכיאולוגיה מדעית, פסיכולוגיה-נוירו, פיסיקה ביולוגית, ביוננו, ביורפואה, ביולוגיה חישובית 

  שוניםמחקר צורך בשת״פ בין חוקרים בתחומי 
יוזמות של ה-NIH , כגוןNanoMedicine ,ישראל, תכניות רב תחומיות של האיחוד האירופי- I-CORE 

 ובד״כ יקרות(תלות גוברת והולכת בזמינותן של תשתיות מחקר מתקדמות( 
CERN ,ESO ,  תשתיותEMBL, EMBL-EBI ,ישראל- INCPM 

ריבוי תכניות מחקר שמתבססות על שת״פ בינלאומי 
 

 מגמות עכשוויות במחקר המדעי



 הגדלת הסיכוי לשת״פ רלבנטי(  בנושאים נבחריםרב תחומי קידום מחקר( 

 כנ״ל(ובעלות מובילות בינלאומית מוקדיות -בתכניות מחקר רבהשתתפות( 

 אל זירת  של קבוצות מחקר מובילות בעולם  קירובחיזוק המחקר בארץ ע״י

 )טוב שיש חברים טובים(המחקר בישראל 

 אין כמעט כאלה כאן(מתקדמות וייחודיות מחקר  לתשתיותהגדלת הנגישות(  

 למשל מענקי האיחוד  (מימון בינלאומי קידום שת״פ עתידי שמתבסס על

  )האירופי

 טוב שיש חברים טובים(של מדינת ישראל חיזוק קשרי החוץ( 

 ?לשם מה –פ מחקרי בינלאומי "שת
 )במיוחד, כישראל, ובארץ קטנה אך עתירת מדע, בכלל(



מסגרות מימון של שת״פ בינלאומי: 
 NIH, NSF)(חלק ממענקי קרנות ומענקים ממשלתיים : ב"ארה-
 פ המאפשרות הגשות למסלולים השונים  "תכניות מו: אירופה-

 )H2020משבר שכמעט התממש בעניין שותפות ישראל בתכנית (
 
 פ"מתכונות שונות של שת/ רמות: 

 חילופי סטודנטים-
 דוקטורנטים-פוסטקליטת -
 ל"א מהנ"הפותחים דלת לכ -כנסים משותפים -
 )צדי-חד/צדדי-דו(פ לבעלי מענקי מחקר "לעידוד שתמענקים -
 מחקרים משותפים-

 

 פ בינלאומי"מסגרות מימון שונות של שת

$ 
 עלות



 פ בינלאומי של הקרן"עקרונות לתכניות שת
 משותפותבקשות מחקר:   

 ביוזמת הקרן, לעתים )ות״ת, ממשלתית(חיצונית עקב יוזמה כ "בד   -
 )מעבר לתקציב הליבה של הקרן(מותנה בזמינות מימון תוספתי    -
 )לא מול משרד ממשלתי(כ מול קרנות מחקר בארץ השנייה "השת״פ בד-
 )מענק נדיב, שיפוט משותף, משותפתבקשה (שמירה על סימטריה -
 )  שנים 5בד״כ (התוכנית ותקציבה מוגבל בזמן משך    -

 
 מענקי קישור- Grants Glue :   

ישראלי ולא (לזוגות של חוקרים ) קטנה יחסית(תקציבית הקצאה     -
 . פ בינלאומי"לצורך הרחבה והעמקה של העבודה במסגרת של שת) ישראלי

 :שני מודלים אפשריים    -
o המודל הסגור  : 

בקרן עם שותף בעל מענק פעיל  מענקים פעילים לחוקרים ישראלים בעלי 
 פ "מארץ ספציפית עמה לקרן הסכם שת

oהמודל הפתוח: 
פ "ל ע"שותף מחובקרן עם ישראלים בעלי מענקים פעילים לחוקרים 
 )ל"עם קרן מקבילה בחוצורך בהסכם ללא , ארץמכל (בחירתם 

 



מחקר משותף:   
 NSFC: הגוף השותף – סין -
   UGC: השותףהגוף  – הודו -
  Broadמכון  -
 CIHR, Azrieli Foundation Canada, IDRC: הגוף השותף – קנדה -
   NRFהגוף השותף  – סינגפור -
 
מענקי קישור:   

 )צדדי-מימון ״קישור״ דו( JSPS -הקרן -יפן : המודל הסגור-
אפשרות זו ניתנה לראשונה בהגשת בקשות  : המודל הפתוח-

על  , )ח"תשע(למענקי מחקר אישיים במחזור ההגשות החדש 
 פיו יוכל חוקר ישראלי לקבל תוספת למענק לצורך בחינת שת״פ 

 

 פ בינלאומי עם הקרן"תכניות שת



   NSFC-(ISF(פ עם סין "שת
 

שנת  
 הגשה

 תחומי הגשה
מספר  
 מספר זוכים מגישים  

 סה״כ

 מגישים

 סה״כ

 זוכים
 3 27 כימיה 2013

 4 20 פיסיקה

 12 89 5 42 חקלאות

 13 34 מדעי החיים 2014

 21 62 8 28 רפואה

 7 15 מדעי המחשב ומתמטיקה 2015

 10 22 ננוטכנולוגיה

 26 56 9 19 מדעי כדור הארץ

 18 56 ביולוגיה 2016

 6 23 מדעי הצמח ואקולוגיה

 9 33 מדעי הרפואה

 37 125 4 13 מדעי החי

 96 332 96 332 סה״כ



 )UGC-ISF(מחקרי עם הודו פ "שת
מספר   תחומי הגשה שנת הגשה

 מגישים  
מספר  
 זוכים

 סה״כ
 מגישים

 סה״כ  
 זוכים

 5 15 מדעי המחשב 2014
 2 8 מצב מוצק-פיזיקה

 1 3 אסטרופיזיקה
 4 13 מתמטיקה

 2 5 פיזיקה לא לינארית
 4 11 ביולוגיה חישובית

 1 8 מדעי הרוח
 21 66 2 3 חלקיקים

-מדעי החיים וביו 2015
 רפואה

47 11 47 11 

 3 9 מדעי החי 2016
 5 15 מדעי הצמח

 10 41 2 17 מדעי הרוח והחברה
 42 154 42 154 סה״כ



שנת  
 הגשה

מספר   תחומי הגשה
 מגישים  

 סה״כ מספר זוכים
 מגישים

 סה״כ  
 זוכים

 3 22 מדעי המחשב 2016

 2 6 מתמטיקה

 39 2 11 מדעי כדור הארץ

 7 39 7 39 סה״כ

 עם הקרן הלאומית למחקר בסינגפורפ "שת



 )Azrieli-IDRC-CIHR-ISF(מחקרי עם קנדה פ "שת

 מספר זוכים מספר מגישים   תחום הגשה שנת הגשה

 6 64 נוירוביולוגיה 2015

 6 55 אימונולוגיה 2016

 טרם נקבע טרם ידוע חקר הסרטן 2017

 12 119 סה״כ



 מתואםשיפוט מקביל 

 שיפוט משותף

 תהליך השיפוט וההערכה: עבודה משותפת בין קרנות



 שת״פ מקצועי בין קרנות מחקר

 :ERC -וההקרן הלאומית למדע  –מפגשים לגיבוש סטנדרטים ודרכי עבודה •

 משך מענק, אוכלוסיות יעד, זכאויות, יעדים(מחקר בניית מסגרות ודפוסים לבקשות למענקי( 

 רמת שת״פ, רב תחומיות, מצוינות(גיבוש קריטריונים לשיפוט והערכה של בקשות( 

 סיקור חיצוני או וועדה מקצועית בלבד, שלבי-או דו -חד(אסטרטגיות להפעלת תהליך השיפוט( 

 נגישות לסוקרים, רשויות מחקר, יידוע קהיליית החוקרים(מחקר בניית מערך מקוון של קרנות( 

 כולל מידע לגבי רמת הביצוע ומידת ההיענות(הקמה ופיתוח בסיסי נתונים של סוקרים( 

 מדדים להתקדמות המחקר, חות מדעיים וכספיים"דו(מעקב מלווה למענקים שוטפים( 

 ניתוח נתונים רב מישורי(מערך הפקת לקחים לצורך גיבוש מדיניות ארוכת טווח של הקרנות( 

 



 Global Research Council (GRC) -פעילה בהשתתפות 
 
 הקרן שותפה פעילה במועצת קרנות המחקר העולמית(GRC) 
ישראל משויכת  , אזורים 5(אותה מקדימה ישיבה אזורית בסתיו , בכל שנה מתקיימת ישיבה שנתית במאי

 )  לאירופה
הנושאים  ).  5(והנדונים בישיבות אזוריות , עליהם מוחלט מראש, בכל ישיבה שנתית עולים לדיון נרחב שני נושאים

 ):חלקם יושמו כבר בקרן(מדיניות מדעית וביעדי פעולה מוגדרים , עסקו חלקם בסטנדרטים
 ):  ין'בבייג( 2014בישיבת 

(i) Open Access for Publications 
(ii) Shaping the Future: Supporting the Next Generation of Researchers  

 ):  בטוקיו( 2015בישיבת 
(i) Research Funding for Scientific Breakthrough  
(ii) Building Research and Education Capacity 

 ):  בדלהי( 2016בישיבת 
(i) Principles on Inter-disciplinarity  
(ii) Equality and Status of Women in Research 

 ):  באוטווה( 2017בישיבת 
(i) Capacity Building and Connectivity among Granting Agencies Worldwide  
(ii) The Dynamic Interplay between Fundamental Research and Innovation 
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