רשות ניירות ערך
המחלקה הכלכלית
מלגת מחקר
המחלקה הכלכלית של רשות ניירות ערך קוראת להגשת הצעות מחקר בנושאים
בעלי השלכות על מדיניות בשוק ההון בישראל בכלל ,ובנושאים בעלי זיקה לתחומי
פעילות הרשות ומטרותיה בפרט.
בין נושאים אלו :פיתוח שוק ההון והסרת כשלים כלכליים ורגולטוריים ,הגנה על
ציבור המשקיעים ,הגברת אמון המשקיעים והגברת מודעות הציבור לסוגיות בשוק
ההון.
חוקרים שהצעות המחקר שלהם תיבחרנה להשתתף בתוכנית יערכו את המחקר
בשיתוף מלא עם המחלקה הכלכלית של רשות ניירות ערך ויזכו לתמיכה כספית.
הגשת הצעת המחקר תעשה על ידי מילוי הטפסים ,באופן אלקטרוני ,ולשלוח אותה
לכתובת המצויינת בהנחיות .research@isa.gov.il
את הצעת המחקר אפשר להגיש בכל עת ,ללא הגבלת זמן.
ההצעות תאושרנה על ידי ועדה מטעם הרשות ,בין השאר על פי השיקולים הבאים:





חשיבות הנושא ומהותיות השלכותיו;
היכו לת להפיק מהמחקר יישומים רגולטוריים;
התאמת כישורי החוקר והשכלתו לעריכת המחקר;
האפשרות לסיום המחקר בתוך פרק זמן הקצר משנתיים.

רשות ניירות ערך תעשה שימוש במחקרים שיתבצעו במסגרת תוכנית זו על פי
שיקול דעתה.
ההשתתפות בתכנית המחקר כרוכה בחתימת חוזה התקשרות מול הרשות.

פניה זו נעשית שלא על פי מכרז ואין הרשות כפופה לחובות עריכת מכרז בכל הנוגע אליה.
הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבחור על פי שיקול דעתה את הפניות שעניינן ימצא מתאים ביותר לדרישות
ולצרכי הרשות ,ולאו דווקא את הפניות הראשונות שתוגשנה או את הדורשות עלות נמוכה יותר של השקעה מצד
הרשות.
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רשות ניירות ערך
המחלקה הכלכלית

טופס בקשה להשתתפות בתכנית מחקר

הטופס לבקשת מענק מחקר כולל את החלקים הבאים:
חלק א' :דף מידע כללי.
חלק ב' :תקציר.
חלק ג' :תיאור מפורט של תכנית המחקר  +לוחות זמנים.
חלק ה' :תקציר רקע אישי ( +קורות חיים).

הנחיות:
.1

את הנתונים יש להקליד (בעברית או באנגלית) לתוך קובץ ה PDF -המצורף מטה
ולשלוח ,בצרוף האישורים הנדרשים (סרוקים) ,לכתובת הדואר האלקטרוני:
research@isa.gov.il

.2

יש למלא בפרוטרוט את כל סעיפי השאלון ,על מנת לאפשר הערכה נכונה ומהירה של
הבקשה.

.3

רצוי לצרף לבקשה מסמכים נוספים ,אשר לדעת המגיש עשויים לעזור בקבלת ההחלטות.

.4

לטופס הבקשה ניתן לצרף דפים נוספים ,לפי הצורך.

.5

לשאלות/הבהרות ניתן לפנות לכתובת הבאהresearch@isa.gov.il :
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בקשה למלגת מחקר
חלק א'  -מידע כללי
נושא המחקר (בעברית):
נושא המחקר (באנגלית):
התקופה הנדרשת לביצוע המחקר:

שם החוקר
(פרטי,
משפחה )

מוסד

תואר
אקדמי

תאריך רצוי לתחילת המחקר:

מחלקה

מס' טלפון
ומס' פקס

כתובת
אלקטרונית

אישור המנחה לעריכת המחקר (במידה ויש מנחה)

מנחה מטעם המוסד:
____________
שם

_____________
תפקיד

___________
חתימה

__________
תאריך

____________
שם

_____________
תפקיד

___________
חתימה

__________
תאריך

החוקרים הראשיים:
_______________ ___
שם

_________________
חתימה

____________
תאריך

_______________ ___
שם

_________________
חתימה

____________
תאריך
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חלק ב'  -תקציר
הנחיות:
תקציר זה עשוי לשמש את הרשות בפרסומיה.
התקציר ייכתב במסגרת הנתונה מטה.
בבקשות יש להתייחס ל:
 .1מטרות.
 .2מתודולוגיה.
 .3תרומה מדעית ויישומית צפויה.
 .4ייחודו של המחקר בהשוואה למחקרים אחרים בתחום זה.
תקציר:
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חלק ג'  -תיאור מפורט של תכנית המחקר ולוחות זמנים.

התכנית תודפס על דפים נפרדים.
בבקשות יש לכלול:
 .1תיאור נושא המחקר.
 .2הרקע המחקרי (כולל איזכור והתייחסות למחקרים הנוגעים להצעה
הנוכחית שנעשו בישראל ו/או בחו"ל ,וכן תיאור תוצאות עבודה ראשוניות
שטרם פורסמו).
 .3מטרות המחקר.
 .4התועלת הצפויה מהמחקר.
 .5תיאור מפורט של המתודולוגיה ותכנית הביצוע של המחקר (נא לפרט במידה
מירבית).
 .6ייחודו של המחקר בהשוואה למחקרים אחרים המתבצעים בעולם בתחום
זה.
 .7התשומות הנדרשות לביצוע המחקר (כולל כח-אדם מקצועי ,נתונים ,תוכנות
מיוחדות וכו').
 .8רשימת ספרות הנוגעת לנושא המחקר .יש לפרט את כותרות המאמרים
המצוטטים ולא להסתפק במראה-מקום בלבד .אם הרשימה כוללת מאמרים
שנשלחו לפרסום או שנמצאים בדפוס וטרם פורסמו ,נא לצרף קדם -
תדפיסים לכל עותק של ההצעה.
 .9לוח זמנים ותכנית עבודה מוצעת.
 .11דיווח של תוצאות מוקדמות ,אם יש ,הרלוונטיות להצעה.
 .11קורות חיים.
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מקורות מימון נוספים  -ב 5-השנים האחרונות
לא
כן
האם הוגש מחקר זה למקורות מימון אחרים?
הגוף המממן ______________________ סכום מבוקש ______________
הגוף המממן ______________________ סכום מבוקש ______________
האם נתמך מחקר זה כיום או בעבר ע"י מקורות אחרים? נא ציין/ני את שם
המממנים ,תקופת המימון וסכומי התמיכה .יש לציין זכויות או התחייבויות כלפי
המממנים ,במידה וישנן.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
האם קיבלו החוקרים בחמש השנים האחרונות מענקי מחקר? יש לציין את
נושא המחקר.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________
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חלק ה'  -תקציר רקע אישי *
יש למלא תקציר זה עבור כל החוקרים המשתתפים במחקר שצויינו בחלק א'.
שם משפחה

שם פרטי

האם החוקר אזרח או תושב קבוע:

שנת לידה

לא

כן

ז/נ

מס' זהות

_____________________
כתובת:
השכלה אקדמאית (החל בתואר גבוה וכלה בנמוך)
שם המוסד

תואר

תחומי התמחות

שנת

ציון

קבלת

ממוצע

התואר

פרויקטים במימון אחר בהם מועסק החוקר הנמצאים בשלבי ביצוע בעת הגשת
הבקשה
נושא
הפרוייקט

שם המוסד

הסכום

%
הזמן

מועד
התחלת
הפרוייקט

תחום פעילות מחקרית עיקרית נוכחית:
________________________________________
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מועד סיום
הפרוייקט

נסיון במחקר ובעבודה מקצועית בנוסף לנ"ל החל במשרה הנוכחית
המוסד

תפקיד ו/או תחום

דרגה אקדמית או

משנה .…..עד

מחקר

מקצועית

שנה

מקומות תעסוקה
שם הארגון

מתאריך

עד תאריך

* יש לצרף קורות חיים.
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תאור המשרה

