
 

 

 

 

 שלום לכולכם,

 

) תומכת בשיתופי פעולה מחקריים בין ישראל GIFישראל למחקר ופיתוח מדעי (-קרן גרמניה
 מדעי בסיסי ויישומי למטרות שלום בכל תחומי המחקר.וגרמניה, במטרה לקדם מחקר 

 

 תכניות: 3במסגרת הקרן קיימות 

 

1. GIF Regular Program : התכנית תומכת בפרויקטים מחקריים בשת"פ פעיל בין
מחקר משותף הנערך במעבדות שונות, שיתוף  –מדענים ישראלים וגרמנים, כגון 

ילופי ידע מדעי וטכנולוגי ו/או החלפת במתקני מחקר, חומרים, ציוד ו/או שירותים; ח
 אנשי מחקר. 

programs/regular-http://www.gif.org.il/pages/gif- -מידע נוסף בקישור שלהלן              .1
program.aspx 

ציאת שת"פ פוטנציאלי, במקרה זה אנא פנו קיימת אפשרות לקבל סיוע מהקרן במ .2
 לרשות המחקר (הסיוע מהקרן יינתן עבור השנה העוקבת לפנייה אליה).

3.  
2. GIF Young Scientists' Program : מטרת התכנית הינה לעודד מדענים צעירים

מישראל וגרמניה ולסייע להם ביצירת קשרים ראשונים עם עמיתים פוטנציאליים. 
שנים מסיום הדוקטורט  8בחוקרים אשר נמצאים במסגרת זמן של עד התכנית תומכת 

 (בזמן התחלת המענק המבוקש).
 programs/ysp.aspx-http://www.gif.org.il/pages/gif -מידע נוסף בקישור שלהלן 

 

3. GYSM - GIF Young Scientists' Meetings : תכנית חדשה שמטרתה ליצור
פלטפורמה לחוקרים צעירים מישראל וגרמניה אשר עושים את צעדיהם הראשונים 
באקדמיה, כדי להיפגש ולהכיר עבודות מחקריות של עמיתים, ללמוד על אפשרויות 

מימון ולקבל הזדמנות לדון ברעיונות שלהם עם מדענים ותיקים בתחום המחקר שלהם. 
 5וחה לדוקטורנטים בשלבים האחרונים של קבלת התואר וכן לחוקרים עד התכנית פת

-סדנאות מדעיות בכל שנה ל 3שנים לאחר קבלת הדוקטורט. במסגרת התכנית מוצעות 
משתתפים מגרמניה וישראל בכל סדנה, אשר מתקיימות לסירוגין בישראל ובגרמניה  30

 דינות.ימים מלאים, בהובלת מדענים בולטים משתי המ 3למשך 
 programs/gysm.aspx-http://www.gif.org.il/pages/gif -מידע נוסף בקישור שלהלן 

  

 תאריכים חשובים:

הנ"ל, החל  2, 1יהיה פתוח להגשת הצעות עבור תוכניות  GIFאתר האינטרנט של  .1
. ניתן להגיש הצעות עד השבוע האחרון של 2019אוגוסט  מהמחצית הראשונה של

 . תאריכים מדוייקים יפורסמו בהמשך.2019אוקטובר 

http://www.gif.org.il/pages/gif-programs/regular-program.aspx
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. מועד התחלת המענקים החדשים הינו 2020תשובות תתקבלנה מהקרן עד לסוף יוני  .2
בינואר בשנה העוקבת לאישור (במסגרת ההגשה הקרובה, מענקים שיאושרו  1-ב

 ).1.1.2021-יתחילו ב
 

 :2019להלן מפורטים התחומים בהם ניתן להגיש במחזור ההגשה של 

 

 

GIF Regular Program   Medicine 
(Cancer, Immunology, Neuroscience, etc.) 

  Social Sciences 
(Economics, Education, Law, Political Science, 
Psychology, Sociology, etc.) 

GIF Young Scientists’ 
Program 

  Medicine   
(Cancer, Immunology, Neuroscience, etc.) 

 Life Sciences 
(Biology, Botany, Cell Biology, Genetics, etc.) 

  Humanities 

     (Archaeology, History, Literature, Philosophy, etc.) 

The criteria to define whether a proposal is suitable for a certain submission cycle is 
the main research question, as well as the methods used by the PI(s) and 
their scientific background. 

This also applies to proposals from related fields and interdisciplinary proposals. 

The final decision to accept a proposal for a certain submission cycle rests with the 
GIF Advisory Committees. 

When in doubt whether your proposal fits this cycle, please send an email with an 

abstract to   

The GIF application website 

for submissions in both programs will be open from  

the first half of August 2019 (date TBA) 

and will be closed during  

the last week of October 2019 (date TBA). 



 

 

 

 

  

Instructions on first steps to start your submission can be found here. 

  

For the electronic submission page please click here: GIF Application 
Login (closed until August 2019). 

  

Please follow the submission instructions: Regular Program, Young 
Scientists’ Program  

 

 

 

 

GIF - -for-programs/call-http://www.gif.org.il/pages/gifקישור לאתר ההגשות של 
proposal.aspx 

 

 בסבב ההגשה הקרוב, מוזמנים לפנות לרשות המחקר. GIFחברי סגל המעוניינים להגיש לקרן 

 

 נשמח מאד לעזור בכל שאלה ולסייע לכם בתהליך ההגשה.
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