
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

17.4.19 

 ♦הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה ♦ 

 

 בית הספר לתקשורת הפקולטה למדעי הטבע הפקולטה להנדסה

בית הספר 
 לארכיטקטורה

בית הספר למדעי 
 הבריאות

ברה הפקולטה למדעי הח
 והרוח

 

 טבלת קולות קוראים

 

 מתאים לפקולטות מילות מפתח קול קורא

 

 משרד המדע והטכנולוגיה

 

-קולות קוראים להגשת קדם

 2020הצעות לשנות 

 

 הקרן הלאומית למחקר מדעי

 יישומי והנדסי )מי"ה(

 

מכשור רפואי ; רובוטיקה 

בהיבט של הנדסת תכנה, 

הנדסת מכונות והנדסת ייצור 

; פיתוח הנדסי של כלי 

מדידה קוונטיים ; הנדסת 

 מטרולוגיה ; –חומרים 

Quantum metrology & 

Sensing (QMS) and 

Quantum Enhanced 

Imaging (QEI) 

 

 

 משרד המדע והטכנולוגיה

 

-קוראים להגשת קדםקולות 

 2020הצעות לשנות 

 

 

פיתוח חומרים ידידותיים 

לסביבה )לדוג' פולימרים 

מתכלים, חומרי הדברה 

אלטרנטיביים "ירוקים", 

 



 מדעים מדויקים וטכנולוגיים
 

חומרים לאלקטרוניקה ועוד( 

 ; כימיה ירוקה.

 

 

 משרד המדע והטכנולוגיה

 

-קולות קוראים להגשת קדם

 2020הצעות לשנות 

 
 מדעי החברה והרוח

 

 

מדעי החברה והרוח 

הדיגיטליים ; קידום 

אסטרטגי של המדע היישומי 

 מבט בינתחומי -בישראל 

 
 

 

 משרד המדע והטכנולוגיה

 

-קוראים להגשת קדםקולות 

 2020הצעות לשנות 

 
 מדעי החיים והרפואה

 

גנטיקה  –הזדקנות בריאה 

גנטיקה ; שיטות -ואפי

לבדיקת התאמה / רעילות 

כבסיס לרפואה  –התרופות 

מותאמת אישית ; חלופות 

 לניסויים בבעלי חיים

 

 

 משרד המדע והטכנולוגיה

 

-קולות קוראים להגשת קדם

 2020הצעות לשנות 

 
 מדעי הסביבה

 

 

מדעי הים התיכון ; אקולוגיה 

יבשתית: ממשק מקיים עם 

 חיות הבר בישראל

 

 

 משרד החינוך
 

 הקמת רשימת מומחים

 למתן שירותים מקצועיים

 עבור המדען הראשי של המשרד

 

 

מגוון תפקידים בתחומי 

ראו  –העבודה של המשרד 

רשימה בפרסום מטה 

 )בקישור מצד ימין(.

 

 עדכונים ותזכורות

 

 המשרד להגנת הסביבה

 לשכת המדענית הראשית

 

 היבטים סביבתיים

 של תחליפי נפט לתחבורה

 

תחליפי נפט לתחבורה: 

השלכות סביבתיות כולל 

שימוש יעיל במשאבי טבע ; 

מתקני הפקה, אחסון , 

הולכה וחלוקה של נפט 

לתחבורה: השלכות 

 



סביבתיות ; רגולציה 

 סביבתית וסטנדרטיזציה

 

Israel Institute for 

Advanced Studies (IIAS) 

 

Open Call for 

Research Groups 

2021 – 2022 Academic Year 

 

 

מגוון תחומים , אפשרות 

להגיש הצעות למחקר 

 בינתחומי

 

 

Volkswagen Foundation 

 

Artificial Intelligence and 

the Society of the Future 

 

Planning Grant 

 

Full Grant 

 

 

( במדעי AIבינה מלאכותית )

החברה וההנדסה: מחקר 

 בינתחומי

 
 
 
 
 

 

The Waterloo 

Foundation (TWF) 

 

Child Development 

Research Program 

 

Child Development: 

Motor Impairments: 

understanding of the 

aetiology of the 

disorder: technological 

means ; co-occurance 

with other 

neurodevelopmental 

disorders, 

interventions ; Diet and 

Microbiome 

 

 

 הודעות רשות המחקר

 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות 

 

 
 



 

 
 

 משרד המדע והטכנולוגיה
 

 2020הצעות לשנות -קולות קוראים להגשת קדם
 

 מפרסם המשרד ארבעה צברים של קולות קוראים למחקרים בחלוקה לפי תחומי הידע: 2020בשנת 

 והרפואה, מדעי הסביבה ומדעי החברה והרוח.מדעים מדויקים וטכנולוגיים, מדעי החיים 

 .על המחקרים להיות בעלי היתכנות יישומית ופוטנציאל כלכלי

 

 הקרן הלאומית למחקר מדעי יישומי והנדסי )מי"ה( .1

 מדעים מדויקים וטכנולוגיים .2

 מדעי החברה והרוח .3

 מדעי החיים והרפואה .4

 מדעי הסביבה .5

 

 
 

 ה(הקרן הלאומית למחקר מדעי יישומי והנדסי )מי"

 2020הצעות מחקר בתחומי ההנדסה לשנת -קול קורא להגשת קדם

 

 משרד המדע והטכנולוגיה אמון על פיתוח מחקר מדעי יישומי והנדסי.

למרות התמיכה הקיימת בישראל במחקר בסיסי , הרי שבעניין מחקר מדעי יישומי ומחקר הנדסי קיים חסר 

 ור למדעי ההנדסה. אשר תורם לירידה של ישראל בדירוג העולמי בכל הקש

 

לפיכך, החליט המשרד על הקמת תכנית מענקי מחקר לעידוד ולחיזוק המחקר המדעי היישומי וההנדסי 

 )מי"ה(,

 במטרה ליצור מסה קריטית של ידע וכוח אדם בתחום.

 

 הצעות מחקר למחקרים-: בקול קורא זה, מבקש המשרד לקבל קדםתחומי מחקר

 יישומיים והנדסיים חדשניים בתחומים הבאים:

 מכשור רפואי 

 הנדסת מכונות והנדסת ייצור ,רובוטיקה בהיבט של הנדסת תוכנה 

 פיתוח הנדסי כלי מדידה קוונטים 



 מטלורגיה-הנדסת חומרים 
 

  :תקופה ותקציב

 )600,000  : עדהצעות מחקר אשר יוגשו על ידי חוקר ראשי אחד )קבוצת מחקר אחת ₪. 

  1,500,000: עד חוקרים ראשיים ויותר )שתי קבוצות מחקר( 2מחקר אשר יוגשו על ידי ₪ . 

 

  שנים 3לתקופה של הסכומים מתייחסים למחקר , 

 אם תכנית המחקר תתפרס על פני תקופה קצרה יותר, יחושב תקציב המחקר באופן יחסי לתקופה.
 

 ם לא חייבת להיות שווה אלא על פי צרכי במקרה של שני חוקרים ומעלה, חלוקת התקציב בין החוקרי

 המחקר.

 

 .2020הקצאת התקציב הנ"ל היא בכפוף לזמינות תקציבית לשנת 

 
רא חוקר ראשי )ראש קבוצת מחקר( יוכל להגיש הצעה אחת בלבד בכל אחד מהנושאים שצוינו בקול קו 

מרכז פרויקט" )אין הגבלה להשתתפותו של חוקר כאמור כ"חוקר משני" בהצעות -זה כ"חוקר ראשי

 אחרות(.

 

 5.6.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

אל מרכז הפעילות ברשות באמצעות המערכת המקוונת  על ידי החוקריםפרק הזמן להגשת ההצעות 

 .15:00, עד השעה 16.6.2019הינו עד ליום ראשון,  המחקר

 (12:00)עד השעה  20.6.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה   (Explorer 11טופס מקוון )יש לפתוח בדפדפן     עמוד הבית   קול קורא
 

 
 

 הצעות מחקר בתחום: -קול קורא להגשת קדם

 2020מדעים מדויקים וטכנולוגיים לשנת 

 
במשרד קיימת תכנית רב שנתית שמטרתה לקדם ולבחון רעיונות מדעיים חדשנים בשלב המעבדה 

תקדם של טכנולוגיות קלינטק ישראליות הן לצורך פתרון בעיות סביבתיות והן )"ניצוצות"( שיובילו לפיתוח מ

 לצורך חיזוק תעשיית הקלינטק הישראלית. 

 

 השנה תורחב התוכנית לתחומי כימיה וחומרים בשני נושאים אלו: : תחומי מחקר

 

 פיתוח חומרים חדשים ידידותיים לסביבה: 

( אשר השפעתם על הסביבה מזיקה פחות באופן פיתוח חומרים חדשים )לא כולל תחליפי דלקים

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/3_most_rfp20190416/he/%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA%20%D7%A7%D7%93%D7%9D%20-%20%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%91%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%9E%D7%93%D7%A2%20%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%94%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202020.docx
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/3_most_rfp20190416
https://forms.gov.il/forms/Resources/DowloadSetup/AGFormsDownloadToolbar.htm?formid=science3%40most.gov.il


משמעותי יחסית לשימוש בחומרים קיימים. לדוגמא: פולימרים מתכלים, חומרי הדברה 

 .אלטרנטיביים "ירוקים", חומרים לאלקטרוניקה ירוקה ועוד

 

 כימיה ירוקה: 

טית גבוהה עוסקת בתכנון ופיתוח תגובות ותהליכים המאפשרים קבלת ניצולת גבוהה ביעילות אנרג

של תוצרים בתגובה/בתהליך תוך העדפה לשימוש בחומרים מתחדשים בטיחותיים וידידותיים לסביבה 

  .וכן מובילה לחיסכון במשאבים המטפלים בהפרדת תוצרי הלוואי והטיפול בהם

 

  :תקופה ותקציב

 )600,000: עד הצעות מחקר אשר יוגשו על ידי חוקר ראשי אחד )קבוצת מחקר אחת ₪. 

  1,200,000: עד חוקרים ראשיים ויותר )שתי קבוצות מחקר( 2מחקר אשר יוגשו על ידי ₪ . 

 

  שנים 3לתקופה של הסכומים מתייחסים למחקר , 

אם תקופת המחקר תהיה קצרה יותר, גובה המימון המקסימאלי ייקבע בהתאם למשך התקופה באופן 

 יחסי. 
 

 וה אלא על פי צרכי המחקר. חלוקת התקציב בין החוקרים לא חייבת להיות שו 
 

 .2020הקצאת התקציב הנ"ל היא בכפוף לזמינות תקציבית לשנת 

 
 5.6.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

אל מרכז הפעילות ברשות באמצעות המערכת המקוונת  על ידי החוקריםפרק הזמן להגשת ההצעות 

 .15:00, עד השעה 16.6.2019הינו עד ליום ראשון,  המחקר

 (12:00)עד השעה  20.6.19הגשה לגוף המממן: תאריך 

 בחזרה לטבלה   (Explorer 11טופס מקוון )יש לפתוח בדפדפן     עמוד הבית   קול קורא

 

 
 

 הצעות מחקר בתחום:-קול קורא להגשת קדם

 2020מדעי החברה והרוח לשנת 

 
 מפרסם המשרד ארבעה צברים של קולות קוראים למחקרים בחלוקה לפי תחומי הידע: 2020שנת 

 וח. מדעים מדויקים וטכנולוגיים, מדעי החיים והרפואה, מדעי הסביבה ומדעי החברה והר

 .על המחקרים להיות בעלי היתכנות יישומית ופוטנציאל כלכלי

 
  : תחומי מחקר

 מדעי החברה והרוח הדיגיטליים 

 
  תחומי פורץ דרך-מבט בין –גישות ודרכים לקידום אסטרטגי של המדע היישומי בישראל 

 

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/4_most_rfp20190416/he/%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA%20%D7%A7%D7%93%D7%9D%20-%20%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%91%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202020.docx
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/4_most_rfp20190416
https://forms.gov.il/forms/Resources/DowloadSetup/AGFormsDownloadToolbar.htm?formid=science3%40most.gov.il


 המימון עבור הוצאות המחקר יהיה בהתאם למפורט להלן: :תקופה ותקציב

 500,000המימון יהיה עד  - הרוח הדיגיטלייםמדעי החברה ו ₪. 

  תחומי פורץ דרך-מבט בין –גישות ודרכים לקידום אסטרטגי של המדע היישומי בישראל -  

 .₪ 350,000עד 

 

o  שנים 3לתקופה של הסכומים מתייחסים למחקר , 

 המחקר באופן יחסי לתקופה.אם תכנית המחקר תתפרס על פני תקופה קצרה יותר, יחושב תקציב 

o חוקרים ראשיים ומעלה )שתי קבוצות מחקר ומעלה( 2ידי -הצעת מחקר תוגש על 

o  .חלוקת התקציב בין החוקרים לא חייבת להיות שווה אלא על פי צרכי המחקר 

 

 .2020הקצאת התקציב הנ"ל היא בכפוף לזמינות תקציבית לשנת 

 
 5.6.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

אל מרכז הפעילות ברשות באמצעות המערכת המקוונת  על ידי החוקריםפרק הזמן להגשת ההצעות 

 .15:00, עד השעה 16.6.2019הינו עד ליום ראשון,  המחקר

 (12:00)עד השעה  20.6.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה   (Explorer 11טופס מקוון )יש לפתוח בדפדפן     וד הביתעמ   קול קורא

 

 
 

הצעות מחקר בתחום:-קול קורא להגשת קדם  

2020מדעי החיים והרפואה לשנת   

 

מפרסם המשרד ארבעה צברים של קולות קוראים למחקרים בחלוקה לפי תחומי הידע:  2020בשנת 

 והרוח.מדעים מדויקים וטכנולוגיים, מדעי החיים והרפואה, מדעי הסביבה ומדעי החברה 

 .על המחקרים להיות בעלי היתכנות יישומית ופוטנציאל כלכלי

 
  : תחומי מחקר

 גנטיקה ואפי גנטיקה -הזדקנות בריאה  .א

מחקר תרגומי לפיתוח שיטות לבדיקת התאמה/רעילות התרופות כבסיס טרום טיפולי לרפואה  .ב

 מותאמת אישית

 מחקרים לחלופות לניסויים בבעלי חיים .ג

 
 המימון עבור הוצאות המחקר יהיה בהתאם למפורט להלן: :תקופה ותקציב

  גנטיקה-גנטיקה ואפי -הזדקנות בריאה : 

 .₪ 600,000הצעה המוגשת ע"י חוקר ראשי אחד )קבוצת מחקר אחת(: עד  -

 . 1,200,000₪חוקרים ראשיים ומעלה )שתי קבוצות מחקר ומעלה(: עד  2 -

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20190416/he/%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA%20%D7%A7%D7%93%D7%9D%20-%20%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%91%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94%20%D7%95%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%97%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202020.docx
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/most_rfp20190416
https://forms.gov.il/forms/Resources/DowloadSetup/AGFormsDownloadToolbar.htm?formid=science3%40most.gov.il


 

 מחקר תרגומי לפיתוח שיטות לבדיקת התאמה/רעילות תרופות כבסיס טרום טיפולי 

 :לרפואה מותאמת אישית

 .₪ 600,000הצעה המוגשת ע"י חוקר ראשי אחד )קבוצת מחקר אחת(: עד  -

 . ₪ 1,200,000חוקרים ראשיים ומעלה )שתי קבוצות מחקר ומעלה(: עד  2 -

 

 מחקרים לחלופות לניסויים בבעלי חיים : 

 . ₪ 150,000צעה המוגשת ע"י חוקר ראשי אחד )קבוצת מחקר אחת(: עד ה -

 . ₪ 250,000חוקרים ראשיים ומעלה )שתי קבוצות מחקר ומעלה(: עד  2 -

 

o  שנים 3לתקופה של הסכומים מתייחסים למחקר , 

 אם תכנית המחקר תתפרס על פני תקופה קצרה יותר, יחושב תקציב המחקר באופן יחסי לתקופה.

o  התקציב בין החוקרים לא חייבת להיות שווה אלא על פי צרכי המחקר. חלוקת 

 

 .2020הקצאת התקציב הנ"ל היא בכפוף לזמינות תקציבית לשנת 

 
 5.6.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

אל מרכז הפעילות ברשות באמצעות המערכת המקוונת  על ידי החוקריםפרק הזמן להגשת ההצעות 

 .15:00, עד השעה 16.6.2019הינו עד ליום ראשון,  המחקר

 (12:00)עד השעה  20.6.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה   (Explorer 11ש לפתוח בדפדפן טופס מקוון )י    עמוד הבית   קול קורא

 

 הצעות מחקר בתחום: -קול קורא להגשת קדם

 2020 מדעי הסביבה לשנת

 

מפרסם המשרד ארבעה צברים של קולות קוראים למחקרים בחלוקה לפי תחומי הידע:  2020בשנת 

 מדויקים וטכנולוגיים, מדעי החיים והרפואה, מדעי הסביבה ומדעי החברה והרוח.מדעים 

 .על המחקרים להיות בעלי היתכנות יישומית ופוטנציאל כלכלי

 
  : תחומי מחקר

 מדעי הים התיכון .א

 אקולוגיה יבשתית: ממשק מקיים עם חיות הבר בישראל .ב
 

 למפורט להלן:המימון עבור הוצאות המחקר יהיה בהתאם  :תקופה ותקציב

 תכנית מדעי הים: 

 הצעה המוגשת ע"י חוקר ראשי אחד ומעלה )קבוצת מחקר אחת ומעלה(: 

 .₪ 850,000עד 

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/2_most_rfp20190416/he/%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA%20%D7%A7%D7%93%D7%9D%20-%20%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%91%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202020.docx
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/2_most_rfp20190416
https://forms.gov.il/forms/Resources/DowloadSetup/AGFormsDownloadToolbar.htm?formid=science3%40most.gov.il


 אקולוגיה יבשתית: 

 הצעה המוגשת ע"י חוקר ראשי אחד ומעלה )קבוצת מחקר אחת ומעלה(: 

 .₪ 800,000עד 

 

o  שנים 3לתקופה של הסכומים מתייחסים למחקר , 

 פרס על פני תקופה קצרה יותר, יחושב תקציב המחקר באופן יחסי לתקופה.אם תכנית המחקר תת

o  .חלוקת התקציב בין החוקרים לא חייבת להיות שווה אלא על פי צרכי המחקר 

 

 .2020הקצאת התקציב הנ"ל היא בכפוף לזמינות תקציבית לשנת 

 
 5.6.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

אל מרכז הפעילות ברשות באמצעות המערכת המקוונת  על ידי החוקריםפרק הזמן להגשת ההצעות 

 .15:00, עד השעה 16.6.2019הינו עד ליום ראשון,  המחקר

 (12:00)עד השעה  20.6.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה   (Explorer 11טופס מקוון )יש לפתוח בדפדפן     עמוד הבית   קול קורא

 

נכון למועד פרסום קול קורא זה לא קיים תקציב לביצוע ההתקשרות לביצוע הפעילות. ההתקשרות 

ות בעניין הנ"ל לפני מותנת בקיום תקציב ייעודי מתאים בתקנה הרלוונטית. לא תבוצע כל פעיל

 .חתימה על הסכם התקשרות עם המשרד ע"י מורשה החתימה

 
 

 

 

 משרד החינוך
 

 הקמת רשימת מומחים למתן שירותים מקצועיים

 ל המשרדעבור המדען הראשי ש

 
משרד החינוך, באמצעות לשכת המדען הראשי, פונה בזאת לקבלת הצעות להקמת רשימת מומחים למתן 

 שירותים מקצועיים עבור המדען הראשי של המשרד. 

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/1_most_rfp20190416/he/%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA%20%D7%A7%D7%93%D7%9D%20-%20%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%91%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202020.docx
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/1_most_rfp20190416
https://forms.gov.il/forms/Resources/DowloadSetup/AGFormsDownloadToolbar.htm?formid=science3%40most.gov.il


 

 :הנושאים בהם יידרשו המומחים לבצע עבודות

 הערכת הצעות מחקר 

  ליווי מתודולוגי של מחקרים יזומים של המדען הראשי 

 ת מחקרהערכת דוחו 

 הערכת סקירות ספרות 

 סקירות ספרות קצרות 

 ועדות שיפוט 

 עיצוב אינפוגרפי לתוצרי מחקר 

 פיתוח מדדים סטטיסטיים 

 מידענות בתחום חקר החינוך 

 ייעוץ ובקרה על מבחנים וכלי מדידה 

  שונים פיתוח תוכן פדגוגי מותאם למאפייני אוכלוסיית תלמידים מחוננים ומצטיינים בתחומי דעת

 ובשכבות גיל שונות )יסודי ועי"ס(

 

 ,: התמורה בגין העסקת המומחים תהיה עפ"י התעריף לשעה בטבלאות שכר יועציםתקציב

 13.9.0.2.1בהתאם למספר שנות הניסיון של המומחה עמו יתקשר המשרד, כמפורט בהודעת חשכ"ל מספר ה

 או כל חוזר מעודכן. 26.6.2017מיום  13.9.0.2ובכפוף להוראת חשכ"ל  1.9.2017 -מה

 

 : בשבוע הראשון של כל חודש.הגשת ההצעות למשרד החינוך
 

 11:00שעה:  18.6.2019את ההצעות יש לשלוח החל מתאריך: 
 
 

 בחזרה לטבלה   טופס ההגשה   עמוד המכרז    מודעה לעיתונות   קול קורא
 

 

 •●♦  עדכונים ותזכורות  •●♦
 

 

 
 

 המשרד להגנת הסביבה

 לשכת המדענית הראשית
 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_MisradHakhinuh_MaagarYoatzim_2019.doc
https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/296577.doc
https://www.mr.gov.il/officestenders/Pages/officetender.aspx?pID=632943
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek89-EbwbImJvlFH1zUp0GAsqrRyYZuVqDK95J1_-JOQp3dg/viewform


 היבטים סביבתיים של תחליפי נפט לתחבורה
 

 ** תזכורת **
 

המשרד להגנת הסביבה, לשכת המדענית הראשית, מפרסם קול קורא לקבלת הצעות למחקרים ולסקרים 

 .בנושא: היבטים סביבתיים של תחליפי נפט לתחבורהבתחום הגנת הסביבה, 

 
 במסגרת פנייה זו ניתן להגיש הצעות למחקרים מדעים וסקרים.

 כל אחת מסוגי העבודות צריכה לכלול גם המלצות למשרד לדרכי פעולה מיטביים בנושא.

 

 אים:: המציעים יוכלו להגיש, במסגרת קול קורא זה, הצעות למחקרים בנושאים הבתחומי מחקר

 ההשלכות הסביבתיות של תחליפי נפט לתחבורה כולל שימוש יעיל במשאבי טבע: (1

ניתוח מחזור חיים להנעות חלופיות לרבות התייחסות ליעילות אנרגטית ופליטות גזי חממה  (א)

 בהשוואה להנעה קונבנציונלית. יתקבלו הצעות ביחס לסוגי כלי הרכב הבאים:

 מוניות היברידיות וחשמליות 

  חשמליות שיתופיותמכוניות 

  משאיות מונעות גז טבעי דחוס 

מדידה של רמות רעש בתחבורה הנשענת על תחליפי נפט בהשוואה לתחבורה  (ב)

 קונבנציונלית. 

 מדידה של רמות קרינה בלתי מייננת בכלי רכב חשמליים בהשוואה לתחבורה קונבנציונלית.  (ג)

רי ישראל. הסקר יכלול עריכת סקר משתמשים למיזמי שיתוף הרכב החשמלי הפועלים בע (ד)

בין היתר בחינה של היקף השימוש )כגון מס' משתמשים ונסועה(, ויתור על רכב פרטי, 

השפעה על השימוש בתחבורה ציבורית וברכב פרטי. )המשרד יסייע ביצירת הקשר עם 

 הרשויות המקומיות והחברה המפעילה.(

בתערובות ביודיזל )מפסולת  מדידות של פליטות מזהמי אוויר וגזי חממה בעת הנעת רכבים (ה)

 ומאצות( עם סולר, לעומת סולר נקי.

מדידת זהום האוויר הנפלט בזמן נסיעת אמת ברכב מונע גז טבעי בהשוואה  (ו)

 . Portable Emission Measurement Systemבאמצעות מכשיר  לדיזל 

מחקר השוואתי למדידת כמות הדלק הנפלטת לסביבה מאקדחי התדלוק בעת תדלוק כלי  (ז)

כלכלי של עלות מניעת -רכב בבנזין ובתחליפי נפט כתוצאה מטפטוף ואידוי. ניתוח סביבתי

הטפטוף והאידוי באמצעים טכנולוגים אל מול עלות הנזק הסביבתי ללא שימוש באמצעי 

 מניעת הפליטה לסביבה. 

יים סקירת מדיניות לקידום כלי רכב דו גלגליים מונעי חשמל כגון: אופנועים, קטנועים, אופנ (ח)

 וקורקנט.

 ישימות שילוב אנרגיה סולרית בהנעה חשמלית. (ט)

השפעה של כניסת רכבים אוטונומיים חשמליים על העלויות החיצוניות מתחבורה בישראל  (י)

 ובחינת כלים רגולטוריים למזעור עלויות אלו.



הנפלטים מכלי רכב המונעים בתחליפי דלקים בהשוואה ( PNמדידות של מספר החלקיקים ) (יא)

 לדלקים קונבנציונליים.

 השלכות סביבתיות של מתקני הפקה, עיבוד, אחסון הולכה וחלוקה של תחליפי נפט לתחבורה (2

 רגולציה סביבתית וסטנדרטיזציה של תחליפי נפט לתחבורה (3

 

 : תקופה ותקציב

 

 ד שנה., לתקופה של ע ₪ 100,000עד הצעות לסקרים: 
 

 , לתקופה של עד שנתיים. ₪ 250,000עד הצעות לסקרי היתכנות: 
 

 , לתקופה של עד שלוש שנים. ₪ 500,000עד מחקרים: 
 
 

 20.5.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (12:00)עד השעה  3.6.19תאריך הגשה לגוף המממן )הגשה לתיבת המכרזים(: 
 
 

 בחזרה לטבלה    עמוד הבית    קול קורא
 

 
 

 
 

Israel Institute for Advanced Studies (IIAS) 
 

Open Call for Research Groups 

2021 – 2022 Academic Year 

 
** Reminder ** 

 
The Israel Institute for Advanced Studies (IIAS) invites scholars from Israel and 

abroad to submit Research Group (RG) proposals for the 2021-2022 academic year. 

 
Scholars spend their residency at the IIAS, located at the Edmond J. Safra Campus in 

Givat Ram, Jerusalem. The IIAS provides its fellows and visiting scholars a nurturing and 

stimulating academic environment, as well as administrative support. Fellows from abroad 

receive a generous fellowship and a family accommodation. 

 

Research Fields: Proposals may cover any research topic from all disciplines including 

interdisciplinary research, and must seek to be innovative with potential impact on their 

research field. 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/EnvInfo/CS-Support/Documents/kk2019/oil-substitutes-for-transportation-research-kk2-2019.docx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/EnvInfo/CS-Support/Pages/support-2019-Chief-Scientist.aspx


 
Budget and Period: Proposals should include a request for a five- or ten-month 

residency period. Exceptions may be granted to Research Groups to be in residence for a 

three-month period (e.g. for experimental sciences). 

 

 Research group size is flexible, ranging from 5-8 core fellows, and each RG can 
include postdoctoral fellows. 

 

 Research proposals may be submitted by initiator(s) affiliated with any academic 
institution in Israel or abroad. 

 

 Proposed topics similar to research groups in residence in recent years are less likely 
to be selected. 

 
 

RDA Deadline (Pre-proposal): 17.7.19 

Deadline (Pre-proposal): 31.7.19 

RDA Deadline (Full - by invitation): 17.11.19 

Deadline (Full - by invitation): 1.12.19 

 

Call for Proposals     Application Information    Guide to Composing a Research Group 

Brochure     Research Groups in the IIAS   

Existing Research Groups – More Information    Home Page    Back to Table   
 

 
 

 
 

Volkswagen Foundation 
 

Artificial Intelligence and the Society of the Future 
 

** Reminder ** 

 
The initiative focuses on joint, integrative research approaches in the social sciences and 

the engineering sciences. The Foundation wishes to support projects dealing with the 

development of new perspectives and insights with a view to shaping the future of society 

as well as technology.  

 

Research Fields and Eligibility: The funding initiative is aimed primarily at postdoctoral 

researchers and professors at all career levels in the social and engineering sciences 

http://www.as.huji.ac.il/rgopencall
http://ias.huji.ac.il/rgapp2122?_ga=2.76213461.1183161189.1550147297-1759669883.1504170637
http://ias.huji.ac.il/sites/default/files/Organizer%27s%20Guidelines%20to%20Composing%20RG%202021-2022.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_IIAS_Brocure_2019.pdf
http://www.as.huji.ac.il/researchgroups
http://www.as.huji.ac.il/research_groups/past.php?_ga=2.112394436.1183161189.1550147297-1759669883.1504170637
http://www.as.huji.ac.il/


who devote themselves to the challenges of artificial intelligence and society in 

interdisciplinary research constellations. The integration of the humanities is welcome. 

 

Planning Grant 

 

In view of the required "new Quality" of the interdisciplinary cooperation and the 

associated challenges for the project partners involved, the Foundation offers the option 

to apply for a planning grant 

 

Budget and Period: Up to EUR 150,000, for a period of 9-12 months. 

 

The financial support for this “orientation phase” is intended, among other things, to 

enable the composition of a suitable project team, the identification of a connecting topic, 

and the preparation as well as formulation of a full proposal (full grant). 

 

RDA Deadline: 20.6.19 

Deadline: 4.7.19 

 

Back to Table 

 

Full Grant 

 

For longer-term work on a research topic developed by the consortium, applicants may 
apply for the Full Grant. 
 
Budget and Period: Up to EUR 1.5 million, for a period up to 4 years 
 

 Projects may involve up to 5 working groups. 
 

RDA Deadline (Pre-Proposals): 20.6.19 

Deadline (Pre-proposals): 4.7.19 

 

 The application consortium must have expertise in engineering, social sciences and / 

or humanities.  

 

 The full proposal must be submitted by an institution in Germany, the participation of 

researchers from abroad is welcome. 

 
Call for Proposals  Webpage   Apply Online  

 

Application System Instructions and Tips   Information for Applicants from Abroad 

 

Frequently Asked Questions    Back to Table 

 

 
 

https://www.volkswagenstiftung.de/sites/default/files/downloads/MB_114_e.pdf
https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/artificial-intelligence-and-the-society-of-the-future
https://portal.volkswagenstiftung.de/vwsantrag/login.do?siteLanguage=en
https://www.volkswagenstiftung.de/sites/default/files/downloads/Electronic_Application_System__Instructions_and_Tips.pdf
https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/for-applicants/information-for-applicants-from-abroad
https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/for-applicants/application-faqs


 

 

The Waterloo Foundation (TWF) 
 

Child Development Research Program 
 

** Reminder ** 

 

The Waterloo Foundation (TWF) is an independent grant-making Foundation, a 

registered charity, created in 2007, and based in Cardiff, Wales. 

 

Within the Child Development Fund, the foundation is interested in the psychological and 

behavioral development of children, and particularly in certain neurodevelopmental 

conditions and the factors that influence them. 

 

 

Research Fields: Topic-specific research areas: 

 Motor Impairments 
 
   Studies will be particularly welcomed that cover one of two areas: 
 

1. Improving our understanding of the aetiology of the disorder (this could include 

brain imaging, improved phenotyping, genetic or epigenetic studies). Inclusion of 

EEG measures and consideration of possible co-occurrence with Rolandic 

Epilepsy is particularly desirable and, as always, studies that consider co-

occurrence with other neurodevelopmental disorders 

 

2. Explore effective interventions (those that also include links to our other research 

interests would be particularly sought after for example sleep, diet, 

exercise/movement). 

 

 Diet and/or Microbiome 

 

Studies will be particularly welcomed that consider the effect of diet and/or the 

microbiome on neurodevelopmental disorders. Those that consider these areas on 

child psychological outcomes (behavioral, emotional or cognitive) will also be 

welcomed. We are also interested in the influence of prenatal factors and in a range 

of vitamins and minerals (including but not limited to Omega-3, Vitamin D and Iodine). 

 



Budget and period: Funds are typically between £40,000 and £60,000 per research 

project. 

RA Deadline: 16.6.19 

Deadline: 30.6.19 

 

Calls Web Page   Information for Applicants   Guidelines   Frequently Asked Questions 
 
Program Page   Research Toopics - General   Back to Table 

 

 

 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,
 

 לתשומת לבכם, מספר הודעה מטעם רשות המחקר:

 
 :עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות

חוקרים שבכוונתם להגיש הצעת מחקר באנגלית לקרן חיצונית, יכולים להגיש בקשה לעריכה מדעית 

 .ד"ר מיכאל מעוזלעורך של הרשות למחקר ופיתוח, 

 . בקשות אלו יקבלו קדימות במתן שירותי העריכה.הפורטל את הבקשה יש להגיש דרך

 .קרשימו לב, על ההצעה להיות מוכנה במסגרת מגבלות הזמן של הקרן ורשות המח

 

 בחזרה לטבלה

 

 
 

 קרנות מתעדכנות בהן קולות קוראים פעילים

 קרנות פנימיות -אפשרויות מימון 

 

 

 אתר רשות המחקר

 הנחיות כלליות

 

  alonaba@ariel.ac.il מחקר יש להעביר לרשות המחקר לאלונה בן עיון בדוא"ל:הצעות     ·      

          03-9371402 

 ולהחתימו כנדרש. טופס בקשה למימון משלים במקרים בהם נדרש מימון משלים, יש למלא את   ·

 ac.ilalonaba@ariel. : לאחר מכן יש לשלוח אותו לכתובת האימייל
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mailto:alonaba@ariel.ac.il
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 במידה ואינכם מעוניינים בקבלת עדכונים מרשות המחקר, אנא השיבו לדוא"ל זה.   

 


