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 חברי הסגל האקדמי בטכניון לכבוד:

 

 2019 ,חקר ביטחונימהנדון: קול קורא להגשת הצעות למענקי 

 .עומדות מספר קרנות, שמטרתן לתמוך במחקרים שיקדמו את בטחון מדינת ישראל המרכזלרשות 

של קרנות אלו הוא לקדם רעיונות חדשניים ולאפשר את הוכחתם העקרונית, לפני  ים הייעודאחד מ
 הגשה לקרנות חיצוניות.

 א. תנאי המענק

לשנה ₪  100,000 -כבהיקף של  , הקרנות יעניקו מדי שנה מספר מענקי מחקר ברמות מימון שונות •
 יותר.אף בהיקף גדול  ובמקרים מיוחדים לכל קבוצת מחקר

 משך המחקר יהיה לכל היותר שלוש שנים.  •

למחקר מימון  יוצג כיאם  רקשלישית או /ושנה שנייה ל המשך מימון המחקרל הבקשניתן להגיש  •
במקרים חריגים במיוחד יאושר מימון  .למימון, או שתוגש בקשה ן במחקרימעוניהמשלים מגוף חיצוני 

 המשך לשנה שניה ללא תנאי זה.

חבר סגל הנמצא בשבתון או בחל"ת אינו זכאי לקבל מענק בזמן זה. חבר סגל שפרש לגימלאות אינו  •
 זכאי לקבל מענק במסגרת קרנות פנים טכניוניות.

 יוגשו באותה שנה. הצעות שליחסית  נהלשיפוט מחודש בכל שנה, ותיבדק נהבאות המחקר תוהצע •

בתיאום המלצות ועדת השיפוט ותוך התחשבות בהמרכז  מנהלמספר המענקים והיקפיהם ייקבעו ע"י  •
 עם המשנה לנשיא למחקר בטכניון. 

 
 ב. זכאות להשתתפות

המענקים מיועדים לחוקרים או לקבוצות חוקרים בטכניון, לשם עריכת מחקרים חדשניים בעלי פוטנציאל 
 בנושאים ביטחוניים. שיתוף פעולה עם חוקרים בתעשייה או במוסדות מחקר אחרים יתקבל בברכה.יישומי 
 .בלבד הטכניון לחוקרי מיועד המימון

 
 ג. הגשת ההצעות

 הצעת מחקר תכלול את הפרקים הבאים: 

 (.בשתי השפות)כולל כותרת המחקר  ובאנגלית בעבריתתקציר מנהלים  .1

 ב הידע העכשווי.תיאור הרעיון, הרקע המדעי ומצ .2

 החדשנות.אלמנט שלהן לנושאי בטחון, תוך הדגשת הפוטנציאלי פירוט המטרות והקשר  .3

 פירוט אפשרויות יישום, כולל שת"פ אפשרי עם מערכת הביטחון. .4

 ., כולל תמצית הישגי המחקר עד כההמשך יש להוסיף הצדקה להמשך הפעילות ימחקרלבהצעות  .5

)הסבר באתר  בכספי המענק חלים הכללים של קרנות פנים טכניוניותעל השימוש  –פירוט תקציבי  .6
לתשומת ליבכם, . (נוהלי השימוש בכספי קרנות פנים טכניוניות :קרנות מנל"מ<  דף הביתהמנל"מ 

יש להוסיף  י המשךמחקרלמסכום המענק ינוכה מע"מ כחוק ותקורה בהתאם לנהלים. בהצעות 
 ובקשות שהוגשו(.לעיל )מענקים שאושרו משלים כמתואר המימון הפרטים על 

 פירוט תקציבי מחקר קיימים בנושא או בנושאים קשורים. .7

https://manlam.net.technion.ac.il/
https://manlam.net.technion.ac.il/%d7%a7%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%9c%d7%a0%d7%9e/
http://manlam.net.technion.ac.il/files/2016/07/10.2015-%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%91%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA.pdf
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האחרונות )מאמרים, כינוסים,  לחמש השניםשל המציעים: מידע המתייחס מקוצרים קורות חיים  .8
 סטודנטים משתלמים, הצעות מחקר שזכו במימון חוץ וכו'(.

חובה להגיש טופס רישום הצעת מחקר באמצעות פורטל הטכניון  .9
https://portal.technion.ac.il 

 
עמודים  10( בהיקף של עד אין לפצל את קורות החיים מקובץ הבקשהאחד ) כקובץהצעת המחקר תוגש 

ולמרכז למדע   .osnatis@technion.ac.il לשכת המשנה לנשיא למחקרל! )כולל כל הסעיפים הנ"ל(
 ..9.111עד   madri@technion.ac.il וטכנולוגיה של ביטחון

 
אם ההצעות כוללות חומר מסווג, תועבר גרסה בלתי מסווגת של ההצעה במתכונת הנ"ל, וגרסה מלאה, 

 yoav@technion.ac.il מסווגת, תישלח באמצעות קב"ט הטכניון

 ד. שיפוט ההצעות
ונציגי מערכת הביטחון. הוועדה מנהל המרכז, נציגי הטכניון ההצעות יועברו לוועדת שיפוט שתכלול את 

 הבלעדיתדרג את ההצעות על פי רלוונטיות, יצירתיות ורמה מדעית/טכנולוגית, ותחליט על פי שיקול דעתה 
 .סופיות הינןהחלטות הועדה . פםמענקים, ועל היקמקבלי העל 

 ה. דיווח
על פי דו"ח התקדמות מקוצר עבור התורם באמצע השנה על הזוכים במענקים להגיש להנהלת המרכז 

)אם המימון  , דו"ח מדעי שנתי על התקדמות המחקר, ודו"ח מדעי מסכם בסיום המחקרפורמט שיועבר להם
. בסוף כל שנת מחקר יוגש גם דו"ח כספי מסכם.  נהלי דיווח של חומר מסווג יתואמו שנה אחת(היה ליותר מ

 עם קב"ט הטכניון.

 בברכה,

 
 תא"ל )מיל.( פרופ' יעקב נגל

 

 נשיא  הטכניון :העתק

 משנה בכיר לנשיא 

 לעניינים אקדמיים משנה לנשיא 

 למחקר משנה לנשיא

 קב"ט הטכניון
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