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 נענתה בחיוב. ךתרגום/עריכה של ספר תולסיוע בהוצא שבקשתך ךאנו שמחים להודיע

 
תשלומים באמצעות רשות המחקר, כמפורט והוא יועבר בשלושה  ₪ 75,000 המענק שאושר הוא בסך 

 בדפי המידע הרצ"ב.
 

לא ניתן לבצע שינויים בבקשה שהוגשה ואושרה )לרבות זהות העורך ו/או מתרגם ו/או שם ההוצאה 
 החוקר/ת יש לפנות מראש אל הקרן.לאור(, במקרים חריגים שאינם בשליטת 

 
 הספר לא ייצא לאור עד שנתיים וחצי מיום הזכייה במענק, יוחזרו לקרן הכספים שכבר שולמו.  אם

 
 מצ"ב:

 ךנבקש)קובץ אלקטרוני נמצא גם באתר הקרן(. של החוקר כתב אישור קבלה והתחייבות  .1
פעולה זו תהיה זמינה לאחר . ISF onlineלחתום עליו ולהעלותו בחשבון האישי במערכת 

 פתיחת המענק במערכות הקרן בימים הקרובים. התשלום הראשון מותנה בקבלתו בקרן.

 להפעלת המענק. נבקשך לשים לב לכללי היסוד ולהנחיות. דף מידע .2
   
 

 הצלחה. ב ךלאנו מאחלים 
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 אילן-אוניברסיטת בר רשות המחקר,העתק: 



 

  

 

 

 

 

 

 

 25/22מענק מס': 
 שמיר איתןשם חוקר ראשי ראשון: 

 

 כתב אישור קבלה והתחייבות של חוקר ראשי

 (הוצאות מקדמיות – לאור של  ספר וצאהמחקר העבור למענק )
 

  
-להלן), ירושלים  43ככר אלברט איינשטיין, רח' ז'בוטינסקי , הקרן הלאומית למדע  : אל
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 059134460 ת.ז. שמירד"ר איתן   מאת: 
 אילן-אוניברסיטת בר מדעי המדינה,            
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משה דיין: : הספרכותרת , 25/22מס'  של ספר מקדמיותיוע בהוצאות לסמענק  הנדון:              
 התפתחותו של אסטרטג

 
 

באמצעות רשות , /תכחוקר, ילהעניק ל 2021בנובמבר,  9 מיום  במכתבהוהקרן החליטה  :הואיל
בהוצאות לסיוע מענק (, מוסד המחקר-להלן) /תעובד נישל המוסד למחקר בו הנוהפיתוח המחקר 

 ,הוצאת ספרי הנ"ל לאורשל ה, או חלקן ,לכיסוי ההוצאות בפועלו 25/22ר מספ של ספר מקדמיות
,  (להוצאה לאוריוע ס-להלן)ידי הקרן -הכל כפי שאושר עלסיוע בהוצאה לאור, כמפורט בבקשה ל

 (;סיוע להוצאה לאור-להלן)וחצי תיים שנמ לא יותר על פני סושיתפר ₪ 75,000בסכום שלא יעלה על 
 

בקשה כי ה ,בהסכם מסגרת למענקי מחקר שנחתם בינו ובין הקרן, ומוסד המחקר אישר: והואיל
ות המחקר קיבלה את כל האישורים הנדרשים של רשוי, שהוגשה באמצעותויוע בהוצאה לאור לס

 ;במוסד המחקר ו/העבודת/תדאג להוציא לאור את ספרו/ה במסגרת י /תבמוסד המחקר וכי החוקר
 :כדלקמן  ת/ומתחייב,  ה/מצהיר, ה/על כן הנני  מסכים

לקרן קיבלתי על עצמי את הנחיות יוע במימון ההוצאה לאור של ספרי כי בהגשת הבקשה לס .1
ואין ולא תהיה , אשר יזכו לתמיכת הקרןספרים הקרן ואת דרכי השיפוט של הקרן בבחירת ה

או דרכי השיפוט האמורים של הקרן לגבי /או תביעה בענין הנחיות הקרן ו/לי כל טענה ו
מימון והחלטת הקרן בבחירת , המחקר או כלל המחקריםהסיוע במימון ההוצאה לאור של 

 . הנה סופית ולא ניתנת לערעורהספרים 

, או חלקן ,ולהשתמש בו לכיסוי ההוצאות בפועל, מענקהאת  הוצאת ספרי לאורלקבל עבור  .2
הכל כפי , סיוע בהוצאה לאור של ספרי הנ"לכמפורט בהצעה ל, בלבדההוצאה לאור של 

 .ידי הקרן-שאושר על

להוראות  יוע בהוצאה לאור של ספרי הנ"ל, ה לסבהתאם להצעהוציא לאור את ספרי הנ"ל ל .3
 . כפי שישתנו מעת לעת, ליים של הקרןהתנאים הכלהנחיות הקרן וזה ולכתב 



 

  

  

2 

ההוצאה לאור של וכי , החלים על תחום המחקרוהמוסר עמוד בכל תנאי ודרישות האתיקה ל .4
 .של כל דין, קלה או חמורה, וללא כל הפרה כל דיןבהתאם לבוצע תמחקרי 

אך ורק לצורך זה שימוש במענק ולעשות , יוע בהוצאה לאור של ספרילקבל  את המענק לס .5
מובהר ומוסכם . ידי הקרן-כפי שאושרו על ,הותקציבהבקשה על פי , ה לאורהוצאהכיסוי 

לא הקרן , כפי שנקבעמענק היעלו על ההוצאה לאור של ספרי הנ"ל הוצאות האם בזאת כי 
 .תכסה הוצאות אלה

מית כי ספר שזכה בתמיכת הקרן, חייב באזכורה: "ספר זה הוצא לאור בסיוע הקרן הלאו .6
 This book was published with the support of the Israel Science"למדע" ובאנגלית: 

Foundation"   . 

מכל , לכל נזק שיגרם ,מכל סוג שהוא, ישירה או עקיפה, כל אחריות ,ולא תהיה ,כי לקרן אין  .7
 .האו מהקשור בהוצאה לאור של ספרי הנ"ל כתוצאה מה, סוג שהוא

על פי תנאי התשלום  ,באמצעות מוסד המחקר, אלייועבר בהוצאה לאור  סיועכי המענק ל  .8
ומותנה בקבלת , כפי שיהיו מעת לעת, תנאים הכללים של הקרןהנחיות הקרן ובהמפורטים ב

כתב ת הכספיים והמדעיים הנדרשים על פי התנאים הכלליים ועל פי "חוהדוומסמכים  כל ה
מותנה המענק , בתנאים נוספים בהוצאה לאוריוע הקרן התנתה את המענק לסאם . זה

 . במילוי כל תנאי הקרןהוצאה לאור ל

, בכל שלביו, מותנה ביכולתה יוע בהוצאה לאור של ספרי הנ"ללסמענק הכי העברת  .9
יוע לסמענק התקציבה של הקרן לא יאפשר את המשך העברת אם ו ;התקציבית של הקרן

יוע בהוצאה לאור של לסמענק האת תצמצם  אוהקרן , תפסיק בהוצאה לאור של ספרי הנ"ל
  . ולא יהיו לי כל תביעות או דרישות בשל ההפסקה או הצמצום כאמור ,ספרי הנ"ל

 או/וזה  כתבאו לא עמדו בתנאי /הפרו ו ת/או החוקר/יתברר לקרן כי מוסד המחקר וכי אם  .10
קרן כפי של ה תנאים הכללייםהנחיות הקרן ואו באו /מוסד המחקר ובתנאי ההסכם עם 

או כי נוצרו נסיבות אשר לדעת הקרן אינן מאפשרות את המשך התמיכה , שישתנו מעת לעת
 14לאחר מתן התראה בכתב של , רשאית הקרן, יוע להוצאה לאור של ספרי הנ"לבמענק לס

 . אלתר וללא כל תנאיל מענקהלבטל את , יום לתיקון ההפרה

יעים באתר הקרן(, פרטי זיהוי שלי  ופרטי פרטים כלליים על הבקשה )כפי שמופידוע לי כי  .11
 המענק  יועברו לות"ת, על פי דרישתם.

העובדים על ההוצאה לאור של ספרי הנ"ל כי לא יהיו יחסי עובד מעביד בין הקרן ובין מי מ  .12
ואין  ,יוע בהוצאה לאור של ספרי הנ"לסאו מהעובדים מטעם מוסד המחקר בכל הנוגע ל/ו

יוע בהוצאה לסמענק הואין לראות בהעברת , להיווצרות יחסים כאלהי ציפיות או רצון מצד
 . משום יצירת יחסי עבודהלאור של ספרי הנ"ל 

זה לצד שלישי ללא קבלת הסכמת  כתבעל פי י התחייבויותיאו /לא להעביר את זכויותיי ו  .13
  .מראש ובכתב, הקרן
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 ר איתן שמיר"ד                                                                    תאריך                 
 
 

 .  ISF onlineנא לחתום ולהעלות בחשבון האישי שלך במערכת 



 
 

  – לסיוע בהוצאה לאור מענקים לבעלי דפי מידע 
 הוצאות מקדמיות

 ונהלים תשלום תנאי - ג"תשפמחזור 
 

 :ההקצבה
 כדלקמן: תשלומים בשלושה  תשולם ההקצבה

 לאחר קבלת כתב קבלה והתחייבות חתום ע"י החוקר.  - 20%

  מלוא ההוצאות.על מקוון העברת דוח כספי לאחר   - %55
ועמוד האיזכור על  צילום של כריכת הספר המודפסעם פרסום הספר והעברת  - 25%

  .תמיכת הקרן
 

 מסלול זה. באין לגבות תקורה על ההקצבה 
 

 15בדצמבר,  15, בספטמבר 15 –הכספים יועברו באחד ממועדי התשלום הנהוגים בקרן 
 .במאי 15במארס, או 

 
במענק, יוחזרו לקרן הכספים שכבר  ההזכיימיום וחצי יצא לאור עד שנתיים יאם הספר לא 

 שולמו. 
 

 דוח כספי:
ההוצאות המקדמיות ח כספי מסכם על כל הכספים ששולמו עבור דו רשות המחקר תגיש

 הדוח יוגש באופן מקוון באתר הקרן., )תרגום/עריכה/הכנה גרפית(
 
 זכור הקרן בספר:יא

 :באספר שזכה בתמיכת הקרן, חייב באזכור ה
 ; קרן הלאומית למדע"הוצא לאור בסיוע ה"ספר זה 
 -ובאנגלית 

"This book was published with the support of the Israel Science Foundation" 
 .במידה ולא יהיה אזכור של הקרן ייגבו כספי המענק בחזרה

 

 :הספרצילום של כריכת העברת 
ילום של כריכת הספר צ להעלות בחשבון המשתמש של החוקרלאחר פרסום הספר, יש 

לקבל את התשלום האחרון  )בקובץ אחד( על מנתועמוד האיזכור על תמיכת הקרן  המודפס
 .של המענק

 
*** לא ניתן לבצע שינויים בבקשה שהוגשה ואושרה )לרבות את זהות העורך ו/או 

מתרגם ו/או שם ההוצאה לאור(, במקרים חריגים שאינם בשליטת החוקר/ת יש לפנות 
 הקרן. מראש אל


