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 דגשים

 רשומים()משתמשים חדשים ומשתמשים  הרשמה למערכת

. לאתר הצעהקדם ההעלאת  לאחרנעשית  ההרשמה למערכת ו לב!שימ: משתמש חדשהרשמה של  •

 יצירת משתמש.לינק לעם  צעההרשומים בה ישלח מייל לכל אחד מהחוקרים עהשמירת ההצלאחר 

שוב  םלהירשחוקר שנרשם למערכת בשנים שעברו לא צריך  :משתמשים שנרשמו בשנה שעברה •

 ה.הצעה חדשלמערכת ואז להגיש אלא רק להתחבר 

o ם ידע. אם שכחתדן של מ! זה עלול להביא לאבמש חדשור משתאין ליצ שתמשים קיימים:מ

-תר )בחלון הו על איפוס סיסמה באלחצ –ם להתחבר ינכם מצליחיסיסמתכם או אם א את

login ת המיילאמצעואו פנו אלינו ב pazi@iaec.gov.il.) 

 שמירת קדם הצעה

ת שמיר-אי .saveלהגיש את ההצעה יש ללחוץ על י , בכדטיוטהאת קדם ההצעה במצב ניתן לשמור  •

 ורשויות המחקר לא יוכלו לאשרה. ה במצב סופי תחשב כאילו ההצעה לא הוגשה בעיני המערכתההצע

 בד.בל pdfאת כל הקבצים יש להעלות בפורמט  •

 קדם הצעהריכת ע

או  תם עד לאישור רשויות המחקרהוספהערות ש קדם ההצעה,, קבצי חוקריםתוני הנניתן לערוך את  •

 קדם מביניהם.לפי המו יכהערליין להגשת קדם ההצעה. המערכת תנעל ל-עד הדד

 תמיכה טכנית
רן הקאתר  ן לפנות אלינו באמצעותבנוגע לאתר הקרן או תהליך הגשת ההצעות ניתה תקלשאלה או בכל 

(contact us) כתובת האימייל  או באמצעותpazi@iaec.gov.il  

 

 

 

mailto:pazi@iaec.gov.il


2 

 ה חוזרת של הצעת מחקרת מחקר/ציוד והגשקדם הצעמדריך להגשת  –קרן פזי 

 

 (במערכת שד)משתמש ח העלאת הצעת מחקר חדשה
 

 .Call For Proposalבעמוד הבית, לוחצים על כפתור  .1

 

 Download call“( יפתח מסך העלאת תקציר חדש. בלחיצה על 1)”Upload Proposal“בלחיצה על  .2

for proposal”.יפתח קובץ "קול קורא" העדכני , 
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 פרטים כללים על הצעת המחקר: .3

a. Discipline – .שדה חובה, יש לבחור אחד מהרשימה 

b. Proposal type –  ת מחקר או ציוד.עהצמדובר בשדה חובה, האם 

c. Title – כותרת הצעת המחקר 

d. Affiliation –  החוקרים הראשיים. 2יש להזין את השיוך המוסדי של 

e. Abstract – פורמ שדה חובה, העלאת קובץ התקציר(ט pdf. )יש ללחוץ בלבד .upload  

 בסיום.

 
 )שדה חובה( מילוי פרטים אישיים לחוקרים ראשיים .4

a. .יש למלא את כל השדות המסומנים בכוכבית 

i.  בשדהaffiliation .יש למלא רק אחד, בהתאם לשם שהוזן 

 )ולהפך(. industry-אין להזין שיוך ל -קדמיהאם החוקר שייך לא -לדוגמה .1

b. .לאחר מכן יש להזין את הפרטים של החוקר הראשי השני )והשלישי, אם יש( באותה הצורה 

c. .שימו לב שהעלאת קובץ קורות חיים ורשימת פרסומים הינם שדות חובה 
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 .חלק זה אינו חובה –( CI’s)מילוי פרטים של החוקרים הנוספים  .5

 

 .אפשרות לבחור בשמירה כטיוטה או הגשה סופיתבסיום יש  .6

 לאחר השמירה ישלחו הודעות מייל עם לינק הרשמה לאתר. .7

a. ערוך אותוהמשיך ליוכל לצפות במידע ול כל אחד מהחוקרים, לאתר ההרשמה סיום לאחר 

 .ליין(-דדנעילתו ב רשות המחקר אועד לנעילת האתר )לאחר אישור 

b. ( עד אז ניתן לערוך את ההצעה.15.1.2019העריכה תחסם במועד הנקוב להגשת תקצירים ,) 

 צירים תתבצע מוקדם ככל הניתן.בכדי לאפשר לנו לטפל בתקלות, אם יהיו, נבקש שהעלאת התק .8

אם לא קיבלתם אישור במייל על הגשת ההצעה ומייל הרשמה לאתר, אנא פנו אלינו באמצעות האתר  .9

 pazi@iaec.gov.il)צור קשר( או במייל 
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 )לאחר קבלת לינק( מה לאתרהרש

 אימיילקבלת הודעת  .1

 
 

 

 

 

 

 

 סמהל לעמוד איפוס סיבילחיצה על הלינק תו .2

 
 בחירת סיסמה .3

a. אר ולבחור את הסיסמה למשתמששם המשתמש, תוות לתקן את במסך זה יש אפשר 
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יופיע חיווי על אישור או דחיית צעת המחקר, מוצג סטטוס ה כאן :העבודה של החוקרמעבר לשולחן  .4

 ד משלבי התהליך.ההצעה בכל אח
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 שורילא "סופי" והגשתה-ל ת קדם הצעהשינוי סטטוס טיוט
 

 התחברות למסך שולחן עבודה של החוקר .1

 
 

 פרטי ההצעה ועריכתהלתצוגת ל ותרת ההצעה תוביצה על כלחי .2

 קדם ההצעהפרטי פרטי החוקרים ואת תאפשר את עריכת  Editחיצה על ל .3

a. ראות את סטטוס ההצעהבמסך זה תוכלו ל 

 
 .submitבסיום יש ללחוץ על  .4
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 ציוד )משתמש קיים במערכת(/קרהעלאת קדם הצעת מח
ההבדל היחיד הוא שלא ישלח מייל הרשמה למערכת מכיוון שיש יש להגיש את ההצעה כמו משתמש חדש, 

 תמש כבר רשום.שהמש

 בהצעה ולערוך אותה עליכם רק להתחבר לאתר.לצפות בכדי 

 הגשת הצעה חוזרת
 התחברות למערכת .1

 

 ההצעה שהגשתם במחזור הקודם תופיע .2

a. רת מופיע כפתור ליד הכותResubmit –  ללחוץ עליויש 
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 :שדות 3ערוך ניתן לובו  full proposalתועברו למסך בשלב זה  .3

a. Supplementary file- ולל קובץ המתאר את כל השינוים שתעשו בהצעה המקורית וכ

 את השדה הזה.חובה למלא  .התייחסות להערות השופטים

i. .לא תתאפשר החלפה של קובץ ההצעה המלאה המקורית 

b.  חופשימלל  –שדה הערות 

c. (הוספת שמות סוקרים אפשריים )שדה לא חובה 

 בסיום! Saveיש ללחוץ על  .4

 

 

 

 

 

 בהצלחה!

 זיצוות קרן פ


