
המחקר תרשו         Research Authority   

 

    03-6409697': פקס; 03-6410251; 03-6408774': טל; 6139001 אביב-תל, אביב-רמת, 39040 ד"ת, האוניברסיטה קריית 

P.O.B.39040, Ramat Aviv, Tel Aviv 6139001, Israel; Tel: +972-3-6408774; +972-3-6410251; Fax: +972-3-6409697          

 י"ט חשון תשפ"ב           
          25/10/2021 

 אוניברסיטהחברות וחברי הסגל באל : 

 שלום רב,

 
 הפרויקטים המשותפיםהצעות לתכנית -הגשת קדם: הנדון

 26סבב הגשה  –) DIPישראל (-גרמניה
 

  - DIPמאפייני תכנית 

 מחקר משותף לחוקר (או קבוצת חוקרים) מישראל ומגרמניה. •

 .תחומיים-במחקרים חדשניים, ביןתמיכה  •

 המתבצע באוניברסיטה בכל הפקולטות. כל תחומי המחקרב  •

 שנים. 5עד  –תקופה  •

 ). לשנה יורו 331,000לכל פרויקט (עד  יורו 1,655,000עד  –תקציב  •

מאוניברסיטת ת"א, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בר אילן, רשאים להגיש חוקרים  •

 אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת חיפה, מוסד הטכניון ומכון ויצמן. 

 החוקרים הישראלים יכולים לבוא ממוסדות שונים. ההגשה תתבצע ע"י אחד מהם. •

חוקר/רופא מבית חולים שיש לו מינוי באוניברסיטת תל אביב, חייבת להיעשות יחד עם חבר הגשה של  •

שיופיע כחוקר הראשון והאחראי להגשה. (כמו כן, היה ויאושר מענק מחקר,  במסלול הרגילסגל בכיר 

 ההקצבה המיועדת לחוקר מבית החולים, תופעל באוניברסיטה).

 

 

 

 :26 -לוח הזמנים המתוכנן לסבב ההגשה ה 

 9.1.22 הגשת הצעה מקדמית 

 23.1.22  -עד  -הודעה על ההצעות שנבחרו להגשה ע"י אוניברסיטת ת"א  

 10.3.22 הגשת שתי ההצעות המלאות (אלה שנבחרו) לרשות המחקר 

 14.3.22 מועד סופי להגשה בגרמניה 

 2022אוקטובר                                              סיום תהליך השיפוט בגרמניה

 2022דצמבר  החלטה סופית על הפרויקטים הנבחרים והיקף המימון להם 

 01.01.2023                                                        שאושרו תחילת מענקי המחקר

 

 

 

  

 הצעות. 2כל מוסד רשאי להגיש עד  

 ההצעות שתוגשנה מטעם אוניברסיטת ת"א, יתקיים הליך פנימי לבחינת ההצעות המקדמיות. 2לצורך בחירת 
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 ההצעה המקדמית הנחיות להגשת 

 

  .בשפה האנגליתתוגש  •

  ותכלול: עמודים 5עד בהיקף של  •

o   תקציר. (חצי עמוד- Abstract in lay terms.( 

o  .תיאור נושא המחקר 

o  .מטרות המחקר ותוכנית הביצוע 

o .חדשנות ההצעה ומידת חשיבותה המחקרית 

o הדרישה היא לשיתוף  -ירוט על השותפים מישראל ומגרמניה, מהות ואופי שיתוף הפעולה פ

 פעולה אמיתי בעל ערך מוסף.

o  ,צורך בכל פירוט הנוגע לחלוקה התקציבית בין  איןמסגרת התקציב: בשלב ההגשה המקדמי

הצדדים המשתתפים וחלקו של כל מוסד. הנחיות מפורטות על הכנת התקציב ואופן חלוקת 

 למגישי ההצעות המלאות אשר ייבחרו ע"י האוניברסיטה.הסכומים בין השותפים, תועברנה 

קרים הראשיים המשתתפים של החו מצומצמתם קורות חיים ורשימת פרסומי -העמודים  5-בנוסף ל •

 בפרויקט. 
  

 

 

 לפי המוסדות הראשיים שהגישו. הקודמים סבביםב הזוכים המענקים רשימת ב"מצ

 

 :DIP בשפה האנגלית באשר לתכנית DFG-קישור להודעת ה
https://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/international_cooperation/german_israeli_coopera

tion/index.html 
 : הקרן ועדת חברילרשימת  קישור

https://www.dfg.de/en/dfg_profile/statutory_bodies/comittee/index.jsp?id=389550065 

 

  barbaraf@tauex.tau.ac.il אל:  בדואר אלקטרוניאת ההצעה המקדמית יש לשלוח 

 

 674703-640פדוטוב  טלפון ברברה בשאלות הבהרה נוספות, ניתן לפנות אל 

 

 ,בברכה

 
 אייל שכטר

 מנהל יחידת טרום מחקר

 

 מומלץעל מנת להבין את מהות ומטרות התכנית, וכן דגשים שיש בהם כדי לסייע בהגשת ההצעה המקדמית, 

 ).המלאות ההצעות להגשת מתייחסות אשר( ורפותהמצ הקרן הנחיות את לקרוא
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