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אל :חברי הסגל האקדמי
מאת :המשנה לנשיא למחקר
הנדון :המכון לחקר החלל מענק מחקר " -קרן ע"ש נורמן והלן אשר" לשנה"ל תש"פ
הריני להביא לידיעתכם כי המכון לחקר החלל יסייע בשנת תש"פ למחקרים נבחרים של המכון מכספים המועברים למכון
מ"קרן ע"ש נורמן והלן אשר".
במסגרת זו יאושרו מספר מענקי מחקר בסך של עד  10,000$כל אחד .עדיפות תינתן למחקרים שיבוצעו בשיתוף
פעולה בין חברי סגל מהפקולטות שונות .הקצאת הכספים תתבצע בהתאם למטרות שהוגדרו ע"י הקרן.
חשוב :תנאי מימון יהיה הגשת הצעת מחקר כלשהי בשנה הנוכחית או החולפת לאחת מהקרנות התחרותיות עפ"י
רשימת ות"ת.
בקשת המשך מימון מותנית בהגשת הצעת מחקר לקבלת מענק במימון חוץ .יש להגיש את הבקשה בצירוף דו"ח
ותוכנית עבודה עם פירוט תקציבי לשנה ב' או ג'.
חבר סגל הנמצא בשבתון או בחל"ת אינו זכאי לקבל מענק בזמן זה .חבר סגל שפרש לגמלאות אינו זכאי לקבל מענק
במסגרת קרנות פנים טכניוניות.
על חברי סגל המגישים הצעת מחקר בפעם הראשונה הצעת מחקר במסגרת זו ,לצרף בקשה להימנות על חברי המכון.
בקשות תתקבלנה עד .12.01.2020
חברי הסגל המעוניינים יגישו את בקשותיהם בקובץ ללשכת המשנה לנשיא למחקר לכתובת:
.cohenmaya@technion.ac.il
הצעות חדשות יש להגיש בצירוף "טופס רישום הצעת מחקר" באמצעות פורטל הטכניון .https://portal.technion.ac.il -
לתשומת ליבכם ,הצעת המחקר תבוצע ותירשם במסגרת המכון לחקר החלל.
על הבקשה להיות כתובה באנגלית ,ולכלול:
 הנמקת הרקע הכללי לבקשה. תכנית עבודה מפורטת שעבורה מבוקשת ההקצבה. פירוט תקציבי מבוקש  -על השימוש בכספי המענק חלים הכללים של קרנות פנים טכניוניות. רשימת פרסומים ומחקרים ב 5-שנים האחרונות תוך ציון הבקשות הממתינות לתשובה ,ומענקים שאושרוממקורות חיצוניים ופנימיים.
 שמות  3חוקרים בטכניון ומחוצה לו היכולים לספק חוות דעת מקצועית על המחקר/פעילות שעבורםמבוקשת תמיכת הקרן.
ההחלטה בדבר הקצאת המענקים תהיה בידי ועדת המחקר של המכון .החלטת הוועדה היא סופית.
המענקים יינתנו למשך שנה .עפ"י הנהלים יש להגיש דו"ח שנתי בתום שנת המחקר בצירוף הכרת תודה לקרן.
מימון הקרן בשנים עוקבות מותנה בהגשת דו"ח זה.

בברכה,

פרופ' קובי רובינשטיין
העתק :פרופ"ח פנחס גורפיל ,ראש המכון לחקר החלל
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