
ISF הקרן הלאומית למדע

הקרן הלאומית למדע היא הגוף המרכזי כיום התומך במחקר הבסיסי 

במדינת ישראל.

מענקי המחקר של הקרן ניתנים על בסיס תחרותי, על פי מדדי מצוינות מדעית. 

פעילות הקרן מקיפה את כל התחומים: מדעים מדויקים וטכנולוגיה, מדעי החיים 

והרפואה ומדעי הרוח והחברה. מקבלי המענקים הם חוקרים באוניברסיטאות, 

במכוני המחקר, במוסדות להשכלה גבוהה אחרים ובבתי החולים.

מסלולי הקרן: 

עיקר פעילותה ותקציבה של הקרן מוקדש לערוץ המענקים האישיים בכל תחומי 

המחקר: מדעים מדויקים וטכנולוגיה, מדעי החיים והרפואה ומדעי הרוח והחברה. 

המענקים ניתנים לחוקר בודד או, לכל היותר, לקבוצה של עד ארבעה חוקרים 

על בסיס תחרותי ומצוינות המחקר, לתקופה של שנה עד ארבע שנים.  במסגרת 

הבקשה למענק מחקר אישי ניתן להגיש גם בקשה למימון ציוד ייעודי, הספציפי 

לתכנית המחקר.

התוכנית נועדה לתמוך בקבוצות מחקר מצטיינות במיוחד באוניברסיטאות במטרה:

לקדם פעילות מחקרית רחבה ברמה הגבוהה ביותר ובהיקף גדול.	 

לאפשר לקבוצות מדענים להתחרות בהצלחה בקבוצות מחקר בחזית 	 

המדע העולמי.

לפתח שטחי מחקר חדשניים במערכת המחקר הבסיסי באוניברסיטאות בארץ.	 

לעודד יוזמות מחקריות בין-תחומיות.	 

 	

מענקים פעילים )לחץ על הקישורים(:

תוכנית מחקר משותפת לישראל-הודו

תוכנית מחקר המעודדת שיתוף בין חוקרים מישראל ומסין

תוכנית מרכזי מצויינות במגוון נושאים

קרנות מחקר ופיתוח

http://www.isf.org.il/news_in.asp?message_id=239
http://www.isf.org.il/news_in.asp?message_id=243
http://www.isf.org.il/news_in.asp?message_id=243
http://www.i-core.org.il/
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אתרי המדען הראשי

מעורבות משרדים ממשלתיים במימון ממשלתי בפעילות מדעית ומחקרית הקשוה 

לתחום אחריות המשרד.

המרכז למיפוי ישראל 

משרד החינוך

מו"פ תעשייתי 

איגוד תעשיות אלקטרוניקה והתוכנה 

משרד הכלכלה

איכות הסביבה

משרד האנרגיה והמים

יד הנדיב

יד הנדיב יוזמת פרויקטים בתחומי החינוך, הסביבה, מצויינות אקדמית וקהילה 

ערבית בדגש על פעילות ארגוני קהילה ורווחה ומזמינה ארגונים ומוסדות ספציפיים 

להשתתף בהם. בקשות אחרות המוגשות לקרן נשקלות במסגרת תכנית צנועה 

להענקת סיוע חד-פעמי לארגונים העומדים בקריטריונים המפורטים בהנחיות 

לקבלת מענקים כלליים. מענקים אלה נועדו לעודד ארגונים אשר הוכיחו עצמם 

כחיוביים ותורמים לחברה הישראלית.

 

על אף ההתמקדות בתחומי התוכן העיקריים, ליד הנדיב תכנית צנועה של מענקים 

כלליים המקבלת בקשות למימון מארגונים ללא מטרות רווח )מלכ"רים( ישראליים 

הרשומים כדין. תנאי הסף להגשת בקשה למענק כללי מהקרן ותהליך הגשת 

הבקשה מפורטים במסמך ההנחיות

*עדיפות לארגוני קהילה ורווחה המפגינים ידע, מקצועיות ויתרונות המבדילים בינם 

לבין ארגונים אחרים בתחום בו עוסקים.

** עדיפות לאלה אשר מביאים עימם השתתפות תקציבית מצד גורמים ממשלתיים 

או מוניציפאלים, שלבי פיילוט, חשיבה יצירתית ושיתוף בין הגופים.  

פרטים נוספים באתר 

http://147.237.77.149/AboutUs/Officials/Pages/ChiefScientist.aspx
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/scientist/odot/afkideimadan.htm
http://www.iaesi.org.il/?CategoryID=172&ArticleID=327
http://www.sviva.gov.il/AboutOffice/OrganizationCart/ChiefScientist/Pages/default.aspx
http://energy.gov.il/ABOUTTHEOFFICE/OFFICEUNITS/Pages/GxmsMniChiefScientist.aspx
http://www.yadhanadiv.org.il/he/general-page/<05DE><05E2><05E0><05E7><05D9><05DD>


רשות מקרקעי ישראל

הקרן לשמירה על שטחים פתוחים הקרן מממנת פעולות שמטרתן סיוע במימון 

השמירה, הפיתוח הסביבתי והטיפוח של השטחים הפתוחים שמחוץ לשטחים 

העירוניים הבנויים, לרבות שטחים פתוחים שיש להם חשיבות לשמירה על המגוון 

הביולוגי והמערכות האקולוגיות בישראל, פארקים ואזורי נופש ופנאי, וכן סיוע 

לגורמים הפועלים להגשמת מטרות הקרן.

קול קורא לשנת 2013

קרן קיימת לישראל - קק"ל

המכון מסייע תוך מתן מענקי מחקר לחוקרים באונברסיטאות ומכללות ומקיים דיון 

אקדמי וציבורי הסוגיות קרקעיות ברמה הלאומית והמקומית.

נושאי מחקר - תכנון מתארי, ייעור ואקולוגיה ופיתוח חקלאי.

* הגשת הצעות מחקר שנתיות בחודשים מרץ-אפריל-מאי

** אין מענקים פעילים

מכון ון ליר

המכון פועל כמרכז ללימודים מתקדמים ולשיח ציבורי אינטלקטואלי. מטרותיו 

האינטלקטואליות והמחקריות מעוגנות במחויבות לאחריות ציבורית ולאתיקה 

אזרחית. להשגת מטרותיו המכון פועל )מקיים פרויקטים( בארבעה תחומים 

מרכזיים: לימודים מתקדמים, החברה האזרחית, תרבות וזהות יהודית בת זמננו, 

ושיתוף פעולה אזורי ים-תיכוני. בארבעת התחומים הללו המכון נוקט מגוון של 

שיטות וגישות. המכון מפעיל פרויקטים וקבוצות דיון ומעודד שיתופי פעולה עם 

ארגוני החברה האזרחית, עם האקדמיה ועם הממסד. המכון מבצע מחקרי מדיניות 

ציבורית ומחקר חברתי-יישומי, מפתח ומפעיל תוכניות חינוך וכן קשת של תוכניות 

הכשרה למחנכים ולמנהיגים קהילתיים, ופותח את שעריו לפעילות תרבותית 

לציבור הרחב.

מגוון קול קורא בנושאי השתתפות במחקר, השתתפות בקבוצות דיון וסמינרים, 

הגשות מאמרים בנושאי זהות ישראלית ועוד.
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http://www.mmi.gov.il/static/p301.asp
http://www.mmi.gov.il/static/p301.asp
http://www.kkl.org.il/?catid=%7B86FDDF63-9B9E-4893-8DE9-CD6CD2C1AD10%7D
http://www.vanleer.org.il/he/search_vl/<05E7><05D5><05DC>%20<05E7><05D5><05E8><05D0>
http://www.vanleer.org.il/he/search_vl/<05E7><05D5><05DC>%20<05E7><05D5><05E8><05D0>
http://www.vanleer.org.il/he/search_vl/<05E7><05D5><05DC>%20<05E7><05D5><05E8><05D0>
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קרן רש"י

פועלת במישור לאומי לחיזוק מערכות המשרתות את השכבות הפגיעות ביותר 

בחברה הישראלית. תוכניות בנושא חינוך ורווחה, מיזמי הקמה או שדרוג שנועדו 

לספק תשתית הולמת ונוחה להפעלה של התוכנית באיכות גבוהה.

מיקוד: צמצום פערים בחינוך, מענה לילדים ונוער בסיכון, עידוד מצויינות וטיפוח 

מנהיגות, הרחבת פתרונות עבור אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים תחומי עיניין שונים 

הקשורים לחברה הישראלית. 

קישור לאתר

** אין מענקים פעילים

הרשות לפיתוח ירושלים

תמריצים ומענקים

קול קורא לתשתיות נדרשות: יצירת תשתיות מחקר ופיתוח בירושלים שמטרתן מתן 

מחקר ופיתוח לחברות ביומד. 

מרכז ביו ירושלים: המרכז פועל לאיתור הזדמנויות להתפתחות בתחום הביו־מד, 

לגיבוש סל הטבות ייחודי עבור פעילות בתחום, לאיחוד האשכול התעסוקתי של 

מדעי החיים בעיר וליצירת מנגנונים לשיתוף פעולה בין מרכיבי האשכול השונים- 

התעשייה, בתי החולים והמוסדות האקדמיים. המרכז משווק את ירושלים כעיר 

ביו־טכנולוגיה בישראל ובעולם ומתפקד כמרכז שירותים לחברות ביו־טכנולוגיה 

הפועלות בעיר.

ISERD

המינהלית הישראלית לאיחוד האירופאי שמטרתה קידום מיזמים משותפים בין 

האיחוד האירופאי למו"פ.

הפעלת ISERD הינה על ידי לשכת המדען הראשי של משרד התעשייה, 

המסחר והתעסוקה והיא משמשת כמסגרת הרשמית למגעים על האיחוד 

.FP האירופי בפעילות

בשנה הקרובה תפתח התוכנית קרנות מימון וקול קורא חדשים למחקרים נוספים 

רלוונטים לנושאי המחקר הפועלים.

קריאות התוכנית 

http://www.rashi-foundation.org.il/hebrew/default.aspx
http://www.jda.gov.il/template/?Pid=192
http://www.jda.co.il/template/?Cid=10
http://www.iserd.org.il/default.asp?id=753


קרנות מחקר ופיתוח ) 5 (

BSF - United States - Israel | Bi-national Science Foundation

)קישור לאתר(

 The BSF is an official body responsible for promoting scientific research

.between U.S. and Israel

:The foundation supports the research activities using several main routes

Regular research grants - מענקי מחקר רגילים. 1

Start-up research grants - מענקי מחקר לחוקרים מתחילים. 2

BSF-NSF Joint Funding Program in Chemistry - מענקי . 3

מחקר בתחום הכימיה

BSF-NSF Joint Funding Program in Integrative Biological Systems - מענקי . 4

מחקר בתחום מערכות ביולוגיות אינטגרטיביות

Workshop grants - מענקים לקיום סדנאות מחקר. 5

BSF Energy Research grants - מענקי מחקר התחום האנרגיה. 6

Transformative Science Research grants - מענקים למחקר פורץ דרך. 7

Also foreign bi-lateral agreements with ministry of foreign affairs

http://www.bsf.org.il/BSFPublic/Default.aspx

