
 
 

 . : נקודות עיקריותים/רשות המחקר -פאנל שופטות במדעי הרוח והחברה, ERCסדנת 

 טיפים לניסוח ההצעה

החלק החשוב ביותר. בלי   זהומבין שני חלקי ההצעה, .  B1 -י הפאנל הדגישו את חשיבות ה-כלל משתתפות •

B1 ההצעה לא תצא לשיפוט ובסופו של דבר יש ריבונות מלאה לועדה. האתגר ב מעולה- B1  הוא לכתוב

שיפנו הן למומחיות והן להדיוטות. חשוב שחמשת העמודים האלו יהיו  מסקרנים, חמישה עמודים מעולים,  

ר  יצירת המופת של ההצעה. הם צריכים לתת תחושה של ההצעה כולה; להיות קריאים, נגישים, ולהבהי

בצורה חדה את המקוריות, החדשנות, והחשיבות של ההצעה. כדאי להימנע מסופרלטיבים, אבל חשיבות  

 הפרוייקט צריכה להיות ברורה כבר בעמוד הראשון. 

 שאלת המחקר המרכזית מוכרחה להיות ברורה.   •

ן יהיה הצעות מושכות הן בדרך כלל שאפתניות מאד. למשל, הקמה של מאגר מידע גדול, שעל בסיסו נית •

 לבנות מחקר פורץ דרך, שיביא לשינוי פרדיגמטי.  

גם אם ההצעה לא מתקבלת לבסוף, אפשר להשתמש בתוכנית  סוגה בפני עצמה.  היא ERC -ל כתיבת הצעה  •

 עצמו מתגמל.  . כדאי לנסות בכל מקרה, תהליך הכתיבה המחקר לצרכים אחרים

צריכה  להגיש את ההצעה פאנל לאיזה ההחלטה  אחד.מומלץ לא לגשת לשני פאנלים, אלא לנסות רק פאנל  •

בפאנלים בשנים עברו.   ו, מי ישבעל ידי הפאנל בעבר מה מומן –להיות אסטרטגית. חשוב מאד לעשות תחקיר 

 אפשר להיעזר ברשות המחקר לצורך זה. 

ולא לבקש א להיות חמדנים אחת הבעיות הנפוצות בהצעות במדעי הרוח הן בניית תקציב לא נכון. מומלץ ל •

 . לא בכל פרוייקט במדעי הרוח אפשר למצוא דרך להוציא את כל הסכוםאין בו צורךאת מלוא הסכום אם 

 והועדות לא אוהבות תקציבים מנופחים. 

 צוות

חשוב מאד להראות שמדובר בעבודה שדורשת צוות, ושכבר הקדשנו מחשבה לחלוקת העבודה בתוך הצוות.  •

, חשוב להראות שיש אופק של שניכדאי כבר להוסיף. מצד  –ודוקטורנטיות דוקיות -אם יש שמות של פוסט

 . PI -עבור ה יםקידום עבור המשתתפים, כלומר, שלא מדובר במודל משעבד שבו כל החוקרים עובד

 של חוקרות בכירות, אם רלוונטי.  advisory boardכדאי לשלב  •

   ההיגוי.חשוב לשמור על איזון מגדרי בבניית הצוות וועדת  •

 קריטריונים להערכת הצעות

פרוייקט שברור מה יהיו התוצאות שלו אינו פרוייקט   –? הכוונה למקוריות High risk -למה הכוונה ב •

; מה נעשה אם לא  risks -.עם זאת, חשוב מאד להסביר גם את האופן שבו נתמודד עם הERC -מתאים ל

 לא נוכל לעשות את עבודת השטח בקניה, וכו'.נצליח לאתר מספיק כתבי יד, למשל; מה נעשה אם 

(. חשוב שיהיה בעל עומק תיאורטי,  incrementalהמחקר חייב להיות פורץ דרך. לא תרומה תוספתית ) •

 ותרומה חברתית היא יתרון.



 
י הפאנל על חשיבות קורות החיים. נראה שיש חברות ועדה שנותנות משקל רב -לא הייתה הסכמה בין חברות •

(, ויש שמתעדפות את ההצעה. מכל מקום, ברור שכדאי לבנות מראש תיק מרשים.  50%ים )לקורות החי

ה על כך שעל אף שההצעה  -ת פאנל אחד הצביע-קורות החיים הולכים ונעשים תחרותיים משנה לשנה. חבר

קצת יותר חשובה, היא יותר קלה לשיפוץ ושיפור מאשר קורות החיים. מכל מקום, על אף שהצעה מעולה  

 חסר, בדרך כלל יש תאימות בין רמת ההצעה לבין רמת קורות החיים.  CVולה לאזן יכ

 הועדה איננה מסתכלת על מוסד המחקר.  המענק הוא אישי. –אין משמעות למוסד  •

 תהליך העבודה בפאנל 

קשה מאד לזכור את הנתונים המדוייקים של כל  .ה מקבלת כמה עשרות הצעות-בתחילת התהליך, כל חבר •

על ההצעה בגדול.  ו חשב היא-מה הוא ת-ת פאנל מספר-חברכל נותנים ניקוד אלא לא אחת. בשלב ההתכנסות, 

מומחים  -י הועדה, הן המומחיות והן מי שאינם מומחים לנושא. דעתם של הלא-לל חברותבדיון משתתפים כ

היא שמדובר בקוראות שיש להן ניסיון רב והן יודעות לשפוט הצעה  ההנחה – נחשבת כדעתם של המומחים 

גם מחוץ לתחום. חשוב איפוא להסביר בצורה ברורה את חשיבות ההצעה ואת הבחריות הספציפיות למי  

 שאינם מומחים. 

יהיה -ת ת-ת ועדה אחד-יכול לקרות מדי פעם שחברעם דעות מאד נחרצות. ים -שופטות  15בכל ועדה יושבים  •

 אין הצבעות בפאנל, אבל בסופו של דבר יש בדרך כלל קונצנזוס.ן. -צליח לשכנע את כולםתמאד, ו ץ-רץנח

. לפעמים הקוראים הם לא 32-45%מענה נעים בין ה אחוזי  - עבור הצעות שיוצאות לקוראות חיצוניות •

מההצעה, אבל הקוראים החיצוניים  התלהבות  ישבועדה לעתים קורה שהקוראים האידיאלים עבור ההצעה. 

קשה מאד לועדה לקבל  הועדה מודעת לבעייתיות, אבל . הוגנות-שלחו חוות דעת בעייתיות, לעתים אף לא

 לא טובות.  יםצוניחישל המומחים הדעת חוות ה אשרהצעה כ

 הראיון

השאלות יהיו על סמך שאלות המומחים. חשוב  היטב. אליו חשוב להתכונן שלב הראיון הוא שלב קריטי ו  •

אפשר להכין שקפים  . של ההצעה נקודות התורפה המרכזיותאת לזהות להכין תשובות לשאלות אפשריות, 

הצעות נופלות בשלב הראיון וגם ניצלות  נוספים מעבר לשקפים של המצגת שנשתמש בהם בשלב השאלות. 

 בשלב זה.  

חשוב להגיע מוכנים, אבל גם חוסר יכולת לענות על אחת השאלות לא בהכרח יפגע בסיכויי הזכייה. הועדה  •

יותר מדי  מעומדים . לפעמים דווקא נות אקדמיתמחפשת חוקרות רציניות, עם עומק מחשבה, הרפתקנות וכ

 לפעמים אופן התשובה חשוב מתוכנה.  להרתיע.  עלוליםמשופשפים 

והיא זו שתסכם את   Lead Reviewerחברות פאנל שקראו את ההצעה ברצינות. יש  3-4מתוך הועדה, יהיו  •

 הדברים ותנחה את הדיון.  

 כדאיות והיתכנות הגשה 

שזוכים יש   דוקים-ים להגיש בגלל הניידות של המענק. לפוסט-ותדוקי-פוסטהאוניברסיטאות אינן מעודדות  •

המענקים נכללים בתקצוב ות"ת למוסדות   לפקולטה ולאוניברסיטה. תתמיד חוזר , וההשקעה לאצ'ק פתוח

 . האוניברסיטה, לכן הצעה שעוברת למוסד אחר מהווה הפסד גדול עבור פרמטר תחרותיומהווים 



 
י מדעי הרוח. אין מספיק הגשות במדעי הרוח -מצד שני, יש עניין רב של האוניברסיטאות בהגשות של חוקרות •

כדאי פרזנטציה.  צתעריכה לשונית, יוע –להשקיע משאבים רבים של רשויות המחקר יש נכונות בארץ ו

 .  ם אחריםלצרכיגם אתכן דברים שישמשו כיוון שמדובר באלה להשתמש במשאבים ה

 .  על מנת לקבל את כל הדברים שהרשות יכולה להציע רשות המחקרחשוב להגיע מוקדם ככל האפשר ל •

כים יותר, וגם  ונמ ADG. אחוזי הזכייה ב ADG-ולא להמתין ל COG -וה STG -כדאי לגשת למענקי ה •

בדרך כלל מגיעים אחרי הישגים משמעותיים, כמו פרס   ADG-מספר המענקים קטן יותר. אנשים שזכו ב

  starting -לנצל את הזכאות לכדאי אפוא היכולת לגייס מענקים נוספים גדלה. ישראל. בנוסף, לאחר שזכיתן, 

 . advanced -ולא לחכות ל consolidator -ו

 לאחר הזכייה

במדעי הרוח   ERC, עדיין אין הבנה מעמיקה של התנאים הדרושים למחקר STEM-בניגוד למצב בתחומי ה •

.  STEM-והחברה. חשוב שהמוסדות יכירו בצורך ביצירת חלל לקבוצת המחקר, דבר שמובן מאליו בתחומי ה

ים חיוניות לתפקודו התקין של המחקר. החוקרות נדרשות להקדיש זמן רב מאד לניהול -הקלות הוראה לזוכות

 מיניסטריבי של הפרוייקטים. אקדמי ואד

, מאמרים משותפים, מאגרי מידע וכיו"ב. המודל  ERCיש חשיבות להכרה מוסדית בתוצרים של מחקרי  •

הקיים בימינו עדיין מתאים לעבודה יחידנית, ואין עדיין כלים להערכה של תוצרי עבודה משותפת במדעי  

 הרוח.

 כייה.חשוב לדרוש נוכחות רציפה של קבוצת המחקר לאחר הז •

 


