
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

3.6.19 - 10.6.19  

 ♦הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה ♦ 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

 מתאים לפקולטות מילות מפתח קול קורא

 

 משרד החינוך

 לשכת המדען הראשי

 

 19/6.19מס  קורא קול

 הוראה בנושא ופיתוח למחקר

 בינתחומית ולמידה

 הומניסטיים במקצועות

 הביניים בחטיבות

 

 20/6.19 מס קורא קול

 התערבות בנושא ופיתוח למחקר

 בבעיות התנהגות חינוכית

 הרך בגיל

 

 

תחומית -הוראה ולמידה בין

במקצועות הומניסטיים ; 

מודלים מבוססי מחקר ; 

הוראה ולמידה בחטיבות 

 הביניים

 

בעיות התנהגות מוחצנות ; 

התערבות מוקדמת בבעיות 

התנהגות בגיל הרך ; 

התערבות מוקדמת כמניעת 

עיות התנהגות ; גישת  ב

 (RTIהתגובה להתערבות )

 



 

 משרד האנרגיה

 

 11/2019קול קורא 

להגשת הצעות להשקעת משרד 

 האנרגיה בפרויקטי חלוץ והדגמה

בנושאי אנרגיה, תחליפי דלקים, 

מים ואנרגיה, התייעלות אנרגטית, 

 כריה וחציבה

 

 

התלות בנפט הפחתת 

לתחבורה ; תחומי האנרגיה 

 והמשאבים

 

 

 משרד המדע והטכנולוגיה

 סוכנות החלל הישראלית

 

 (RFIפנייה לקבלת מידע )

בנושא פרויקטים להדגמת יכולת 

מדעית, טכנולוגית או מסחרית 

 באמצעות ננו לוויין

 

 

לפרויקטים: ניסויים הצעות 

מדעיים בחלל ; מכשור מותאם 

לפלטפורמות של חלליות ; 

יישומים בעלי פוטנציאל 

 מסחרי

 

 

 משרד המדע והטכנולוגיה

 

 קול קורא למתן מלגות

 ע"ש יובל נאמן

 דוקטורט-למשתלמים לפוסט

 2019לשנת 

 

 

החברה והרוח מדעי 

 הדיגיטליים

 

 

 משרד המדע והטכנולוגיה

 

 קול קורא למתן מלגות

 לסטודנטיות לתואר שלישי 

דוקטורט -ולמשתלמות לפוסט

 המתגוררות בפריפריה

 כלכלית -חברתית

 ע"ש יצחק נבון לשנת

 הלימודים תש"פ

 

 

 תחומי המדעים:

כימיה , ביולוגיה , פיזיקה, 

 מדעי הסביבה ; הנדסה

 
 

 

 

 משרד המדע והטכנולוגיה

 

 קול קורא למתן מלגות 

 מגזר עסקי-אקדמיה

לקידום נשים במדע וטכנולוגיה 

 לתלמידות תואר שני ושלישי

 

 כל תחומי המדעים

 



דוקטורט ע"ש -ולמשתלמות לפוסט

גולדה מאיר לשנת הלימודים 

 תש"פ

 

 

 יוזמות אברהם

 

קול קורא לחוקרים להגיש הצעות 

 עבור מחקר בנושא

עמדות של סטודנטים יהודים 

וערבים אלה ביחס לאלה, 

 באקדמיה הישראלית.

 

 

הלימודים המשותפים השפעת 

והשהות במרחב האקדמי על 

עמדות של צעירים יהודים 

 וערבים בישראל

 

 

 קרנות הביטוח הלאומי

 ידידות טורונטו

 

 הזמנה להגיש הצעה

 למחקר הערכה למיזם

 "הורות צעירה בסיכון לילדים

 "בגיל הרך

 

 

הורות צעירה בסיכון לילדים 

בגיל הרך בתקופת החיים 

שבים ההיריון לבין הורות 

 שנים 3לפעוט בן 

 

 

Partnership for Clean 
Competition 

 
Research Grants 

 

 

Methods of cost-effective 

testing for illegal 

substances usage ; testing 

protocols ; analytical 

methods to detect 

particular drugs ; 

longitudinal urinary 

excretion patterns , 

metabolism and dose – 

concentration ; changes 

over time after doping 

usage ; alternative 

specimens for testing ; 

critical reviews to support 

laboratory data 

 

 

 כנסים



 

Ariel University 

 

2nd Symposium of the  

Ariel Center for Applied  

Cancer Research 

 

The translation of 

mechanisms of cancer 

progression into 

personalized therapies 

 
 

 

 -המכון הטכנולוגי לישראל 

 הטכניון
 הפקולטה למדע והנדסה של חומרים

 

 הזמנה לכנס

 מסע אל המחר -חומרים 

 

 הנדסת חומרים

 

 עדכונים ותזכורות

 

 משרד המדע והטכנולוגיה

 

הקרן הלאומית למחקר מדעי 

 יישומי והנדסי )מי"ה(

 

הצעות -קול קורא להגשת קדם

 קלינטק" -מחקר תכנית "ניצוץ

  2020לשנת 

)פיתוח הנדסי טכנולוגיות 

 סביבתיות(

 

 

Big Data   ; Machene 

Learning  

 בתהליכי קלינטק

)אנרגיות ירוקות ומתחדשות ; 

; טכנולוגיות שימור אנרגיה 

לטיפול וניטור מים, פסולת, קרקע 

ואויר ; טיפול בזיהום סביבתי 

 ושימוש יעיל במשאבי טבע

 

 

 הודעות רשות המחקר

 

 

 :בכםילתשומת ל

 מגוון אפשרויות מימון פתוחות מאת משרד הביטחון האמריקני:

Department of Defense (DOD) 

 בתכנית:

Congressionally Directed Medical Research Program (CDMRP) 

 :2019הצעות בחודש יולי -הזדמנויות להגשת קדם

Gulf War Illness Research Program (GWIRP) 2019 

Hearing Restoration Research Program (HRRP) 2019 

https://ebrap.org/eBRAP/public/Program.htm?clientAcronym=CDMRP
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=216300
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=218300


Lung Cancer Research Program (LCRP) 2019 

Melanoma Research Program (MRP) 2019 

 

 הזדמנויות להגשת קדם-הצעות בחודש אוגוסט 2019:

Breast Cancer Research Program (BCRP) 2019 

Duchenne Muscular Dystrophy Research Program (DMDRP) 2019 

Peer Reviewed Cancer Research Program (PRCRP) 2019 

Vision Research Program (VRP) 2019 

 

 קולות קוראים פתוחים:

Broad Agency Announcement (MRMC-BAA) 2019 

Special Operations Command (SOCOM) 2018 

 

 לקבלת מידע נוסף אודות הקולות הקוראים אנא פנו

 לרשות המחקר לא יאוחר מאשר שלושה שבועות לפני תאריך ההגשה,

 ונשמח לסייע לכם בברור הפרטים ובתהליך ההגשה.

 

 

 הציעו נושאים נוספים לקולות הקוראים שיופיעו בניוזלטר!

 להעלות נושאים חדשים, שמות של גופי מימון ולהעיר הערות בכל עת ניתן 

 בקישור זהידי מילוי השאלון הקצר -על

 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=208300
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=216301
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=194903
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=218400
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=206300
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=220300
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=184900
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=182900
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=080ofK6t-kC5oIF6mkW8LTznqWLTB8ZNnqdAf77qeyBUQlVRVUs2OEU1VTBQVjdPMkFFSlhTWkE1QS4u


 

 
 

 משרד החינוך

 לשכת המדען הראשי
 

 19/6.19מס  קורא קול

 בינתחומית ולמידה ראההו בנושא ופיתוח למחקר

 הביניים בחטיבות הומניסטיים במקצועות

 
 התערבות ולפיתוח תכניות למחקר הצעות לקבלת בזאת פונה הראשי, המדען לשכת באמצעות החינוך, משרד

 .הביניים בחטיבות במקצועות הומניסטיים בינתחומית ולמידה הוראה בנושא מורים והשתלמויות

 
יותר  או דיסציפלינות שתי של מובחנים מרכיבים בין שמחברת למידה היא בינתחומית למידה  :תחומי המחקר

 מיטבית ולמידה בינתחומית הוראה כיצד להבין מנת על .חדשים אמנותיים ביטויים או פעולה דרכי ידע, ליצירת

 בנושא מחקר מבוססי מודלים לפיתוח הצעות לקבלת בזאת החינוך פונה משרד החינוך, במערכת להתבצע צריכה

 .הביניים בחטיבות הומניסטיים במקצועות ולמידה בינתחומית הוראה

 

 למורים תכנית הדרכה גיבוש שיכלול כך המחקר חוזה להרחבת אפשרות תישקל אפקטיביות, אז יוכיח המחקר אם

 .קבוצת המחקר פעילות תום לאחר התכנית בהטמעת יסייעו אלו מורים והפעלתה. מובילים

 

 למסמך הקול הקורא. 3לעיין בפירוט אודות מטרות המחקר בעמוד ניתן  -

 

 חודשים. 48, לתקופה של עד  ₪ 1,000,000של  לגובה עד יתקבלו מחקר הצעות: תקופה ותקציב
 

 .יכולים להיות עד ארבעה חוקרים ראשיים בהצעה 

 קבלת של במקרה כי מראש מובהר מוסדות מחקר, אך ממספר חוקרים צוות י"ע מהגשה מניעה אין

 בלבד. אחד מוסד חוזה מול ייחתם ההצעה

 

o במשרד מבעלי תפקידים המורכב שיפוט צוות בפני המחקר את להציג יוזמנו ההצעות מגישי 

 יתקיימו השיפוט צוות בפני המחקרים הצגות .למחקר בנוגע הבהרה שאלות על ולענות

 .- 6.8.19ו 30.7.19 בתאריכים

 
  ל"לכתובת דוא 10:00 , בשעה 8.7.2019 -ל עד בלבד בכתב השאלות את לשלוח ניתן

odettese@education.gov.ilהפונה שם ציון , תוך. 

 

 8.7.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

mailto:odettese@education.gov.il


 (11:00)עד השעה  22.7.19תאריך הגשה לגוף המממן )הגשה לתיבת המכרזים(: 

 בחזרה לטבלה   אתר הבית   קול קורא ומסמכים
 

 
 

 20/6.19מס  קורא קול

 בבעיות חינוכית התערבות בנושא ופיתוח למחקר

 הרך בגיל התנהגות

 

 התערבות ולפיתוח תכניות למחקר הצעות לקבלת בזאת פונה הראשי, המדען לשכת באמצעות החינוך, משרד

 חינוכית התערבות בנושא חינוכיים חינוכיים ופסיכולוגים ויועצים גננות בגן, חינוכיים צוותים של מקצועי ופיתוח

 .הרך בגיל התנהגות בבעיות

 

 רגשי והתנהגותי, ויסות כוללות אשר הרך, בגיל ורגשיות חברתיות שמיומנויות כך על מצביעים מחקר ממצאי

 פלילית. והתנהגות תעסוקה תיכון, סיום כולל 25 גיל עד חיים מהלך מנבאות

 

 עשויות בגיל הרך ילדים בקרב התנהגות בעיות תקינה, בצורה ורגשיות חברתיות מיומנויות שרוכשים לעומת ילדים

 התנהגות לבעיות אנטי חברתי. התפתחות מסלול כמנבאות נמצאו ואף ילדים של התקינה בהתפתחותם לפגוע

 .ומופנמות מוחצנות בעיות כוללות בעיות התנהגות .אחרים ילדים של התנהגותם ועל בגן האקלים על גם השפעה

 

 ביטוי לידי באות אשר התנהגויות של שהן קבוצה מוחצנות התנהגות בבעיות יעסוק זה מחקר  :תחומי המחקר

 .  ותוקפנות בהרסנות, היפראקטיביות מאופיינת כלפי סביבתו אשר מופנית אשר הילד של שלילית בהתנהגות

 
 גישת של הפוטנציאל ובהינתן הרך בגיל התנהגות בבעיות המוקדמת ההתערבות חשיבות בהינתן

 :מחקר שמטרותיו הצעות לקבלת פונה החינוך משרד מוקדמת, והתערבות מניעה כאמצעי להתערבות התגובה

 
 בבעיות טיפול מקדם אשר ,היקף רחב ליישום אפשרות מחקר, בעל ומבוסס מוצלח מודל של גיבוש או זיהוי .1

 .הרך בגיל התנהגות

 

  ופסיכולוגים יועצים חינוכיים בגן, גננות, חינוכיים צוותים להכשרת תכנית של והערכה יישום פיתוח, .2

 .RTIלהתערבות  בגישת התגובה והוריהם 4-5 בני ילדים עם לעבודה חינוכיים

 

 
 חודשים. 48, לתקופה של עד  ₪ 1,000,000של  לגובה עד יתקבלו מחקר הצעות: תקופה ותקציב

 

 .יכולים להיות עד ארבעה חוקרים ראשיים בהצעה 

 קבלת של במקרה כי מראש מובהר מוסדות מחקר, אך ממספר חוקרים צוות י"ע מהגשה מניעה אין

 בלבד. אחד מוסד חוזה מול ייחתם ההצעה

 

o במשרד מבעלי תפקידים המורכב שיפוט צוות בפני המחקר את להציג יוזמנו ההצעות מגישי 

 יתקיימו השיפוט צוות בפני המחקרים הצגות .למחקר בנוגע הבהרה שאלות על ולענות

 .- 4.8.19ו 28.7.19 בתאריכים

 

  ל"לכתובת דוא 10:00 , בשעה 7.7.2019-ל עד בלבד בכתב השאלות את לשלוח ניתן
odettese@education.gov.ilהפונה שם ציון , תוך. 

http://meyda.education.gov.il/files/LishcatMadaan/HumanisticHighSchools.pdf
http://edu.gov.il/sites/ChiefScientist/Pages/home.aspx
mailto:odettese@education.gov.il


 

 7.7.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (11:00)עד השעה  21.7.19תאריך הגשה לגוף המממן )הגשה לתיבת המכרזים(: 

 בחזרה לטבלה   אתר הבית   קול קורא ומסמכים

 

 
 

 

 

 משרד האנרגיה
 
 11/2019קול קורא 

 להגשת הצעות להשקעת משרד האנרגיה בפרויקטי חלוץ והדגמה

 בנושאי אנרגיה, תחליפי דלקים, מים ואנרגיה, התייעלות אנרגטית, כריה וחציבה
 

המדענית הראשית הציב לעצמו כמטרה להפוך את ישראל למרכז מצוינות בתחומי  משרד האנרגיה באמצעות אגף

 .כריה וחציבה האנרגיה החלופית, המתחדשת, תחליפי הנפט, התייעלות האנרגטית,

 
המשרד מאפשר ומעודד שיתוף פעולה של גופי תעשיה ואקדמיה שונים במסגרת הפרויקט וזאת על ידי העסקתם 

 .כקבלני משנה בפרויקט

 
 קול קורא זה מתפרס על שני תחומי עניין טכנולוגיים עיקריים: :תחומי המחקר

 .הפחתת התלות בנפט לתחבורה .1

 .תחומי האנרגיה והמשאבים .2

 
 המשרד ישקיע בתוכנית הזוכה סכום בשיעור שתקבע הוועדה, בתנאים הבאים:: תקופה ותקציב

 מהתקציב המאושר,  50%שנועדו להפחתת התלות בנפט לתחבורה סף המימון יהיה בפרויקטים  .1

 .₪ 3,000,000אך בכל מקרה הסכום המאושר כחלקו של המשרד בתכנית יהיה עד 

 מהתקציב המאושר, 50%בפרויקטים שאינם בתחום הפחתת התלות בנפט לתחבורה סף המימון יהיה  .2

 .₪ 1,500,000רד בתוכנית לא יעלה על אך בכל מקרה הסכום המאושר כחלקו של המש

 

http://meyda.education.gov.il/files/LishcatMadaan/BehaviorInEarlyChildhood.pdf
http://edu.gov.il/sites/ChiefScientist/Pages/home.aspx


 התוכנית זוכה גם בסיוע מצד מנהל הדיור הממשלתי:  

 במטרה לעודד התקנה של טכנולוגיות ישראליות, ישקול מנהל הדיור הממשלתי התקנות של פרויקטים זוכים

 במכרז זה בבניינים ומבנים שבאחריותו. 

 
 , ירושלים.7,רח' בנק ישראל  2, בבניין ג'נרי 10:00בשעה  19/06/18: יערך ביום מפגש מציעים 

 
 , 14:00, עד השעה 16.6.19שאלות ובקשות כאמור יש להפנות עד לתאריך 

 .itamsut@energy.gov.il  :לגב' אילנה טמסוט, באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו

 
 

 26.6.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (14:00)עד השעה  10.7.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה   עמוד הבית   (10.6.19טופס מקוון )יהיה זמין החל מהתאריך    קול קורא ומסמכים

 

 
 

 
 

 משרד המדע והטכנולוגיה

 הישראלית סוכנות החלל
 

  (RFIפנייה לקבלת מידע )

 בנושא פרויקטים להדגמת יכולת מדעית, טכנולוגית או מסחרית באמצעות ננו לוויין
 

 סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע והטכנולוגיה מעוניינת לקדם פעילויות מחקר ופיתוח 

 בתחום הלוויינים הזעירים ויישומיהם בישראל. 

 

 פניה זו נועדה לקבל מידע אודות הצעות לפרויקטים העונים על התנאים הבאים:: אופי המידע

 :הפרויקט נועד לאחת המטרות הבאות, לכל הפחות .1

 ביצוע ניסוי מדעי חדשני .א

 הוכחת יכולת טכנולוגית )מכשור, רכיבים, תתי מערכות ומכלולים אשר פותחו לפלטפורמות חלליות( .ב

 יישום בעל פוטנציאל מסחרי .ג

 6U (1U – 10*10*10תכנון, פיתוח, בנייה, שיגור והפעלה של ננו לוויין, שגודלו לא יעלה על  כוללהפרויקט  .2

 שנים לכל היותר )עד לסיום הניסוי או ההפעלה(.  4ס"מ(. הפרויקט צפוי לארוך 

 

 ₪ 6,000,000מעלות הפרויקט או  %80: סוכנות החלל שוקלת השתתפות בפרויקט בסך שלא יעלה על תקציב

 )הנמוך מבניהם(. כנגד סיוע לרעיון טכנולוגי או יישומי ישולמו תמלוגים, בהתאם למקובל בסיוע ממשלתי במו״פ. 

o .הפנייה הינה לשם קבלת מידע בלבד ובעקבותיה ישקול המשרד את המשך פעולותיו 

mailto:itamsut@energy.gov.il
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/tender_11_19/he/tender_11_19.pdf
https://energyforms-startup.energydmz.org/StartUpStudy.html
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/tender_11_19


 

 20.6.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (12:00)עד השעה  4.7.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה   עמוד הבית   קול קורא
 

 
 

 
 

 משרד המדע והטכנולוגיה
 

 קול קורא למתן מלגות ע"ש יובל נאמן

 2019דוקטורט לשנת -למשתלמים לפוסט

 

 משרד המדע והטכנולוגיה מפרסם בזאת קול קורא לקבלת בקשות למלגות למשתלמים לפוסט דוקטורט

על שם פרופ' יובל נאמן. המטרה בפרסום הקול הקורא היא להגדיל את התשתית האנושית העוסקת בתחום מדעי 

 .החברה והרוח הדיגיטליים

 

 : מדעי החברה והרוח הדיגיטליים  :תחומי המחקר

 .תחומים מגוונים במדעי הרוח והחברה לבין מדעי המחשב וההנדסה

 

  תינתן עדיפות למחקרים בעלי פוטנציאל יישומי מובהק והמלצות לקידום מדיניות. הצעות המחקר תכלולנה הן

 .הםהיבטים של מדעים מדויקים, הן של מדעי החברה ו/או הרוח וכן את הסינרגיה ביני

 

 חוקרים עם פעולה בשיתוף מתבצעת שלהם המחקר שתכנית דוקטורט, לפוסט למשתלמים עדיפות תינתן 

 .המשרד ע"י הנתמכים והפיתוח, המחקר ממרכזי

 

 

 לתקופה של שנתיים. ₪ 200,000 : תקופה ותקציב
 
 
o 4התואר בתוך דוקטורט במוסד והוא בעל תואר שלישי, שקיבל את -המשתלם מעוניין לבצע השתלמות לפוסט 

 שנים ממועד ההשתלמות המתוכנן ואשר בידו אישור המעיד על סיום הדוקטורט. 

 

 

 11.7.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (15:00)עד השעה  29.7.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה    טופס הגשה   עמוד הבית   קול קורא

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20190526/he/RFI.docx
https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/most_rfp20190526
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/3_most_rfp20190528/he/%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%9F%202019.docx
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/3_most_rfp20190528
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/3_most_rfp20190528/he/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%94-%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%9F%202019.docx


 

 
 

 
 

 משרד המדע והטכנולוגיה
 

 קול קורא למתן מלגות לסטודנטיות לתואר שלישי 

 כלכלית -יה חברתיתדוקטורט המתגוררות בפריפר-ולמשתלמות לפוסט

 ע"ש יצחק נבון לשנת הלימודים תש"פ

 

משרד המדע והטכנולוגיה, מבקש לקדם תכנית מלגות לעידוד העשייה המחקרית של סטודנטיות מצטיינות 

דוקטורט במוסדות להשכלה גבוהה , בתחומים: פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי -הלומדות לתואר שלישי ופוסט

 הישגיהן ומחקרן נמצאו ראויים ומרשימים.הסביבה והנדסה, אשר 

 

כלכלי של -במדד החברתי 6-1: המשתלמת מתגוררת באחד מן היישובים המוגדרים באשכולות כללי תנאי סף

 הלמ"ס

   )מצורף כנספח ד' לקול קורא זה(, על פי המופיע בספח תעודת הזהות המעודכן של המשתלמת.

 למסמך הקול הקורא. 3לפירוט נוסף, אנא ראו עמוד 

 

 : תחומי המדעים: פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי הסביבה או הנדסה.תחומי מחקר

 

 , לתקופה של שנה. ₪ 80,000: עד תקופה ותקציב
 

 

  מועמדות אשר קיבלו בעבר מלגה חד שנתית אחרת מהמשרד רשאיות להגיש מועמדותן 

 אף למלגה במסגרת זו, ובלבד שהמלגה הסתיימה.

 

 11.7.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (15:00)עד השעה  29.7.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה   כלכלי של הלמ"ס -מדד חברתי   טופס הגשה   עמוד הבית  קול קורא
 

 
 

 
 

 

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/1_most_rfp20190528/he/%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%A9%20%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7%20%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%20%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98%20%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202019.docx
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/1_most_rfp20190528
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/1_most_rfp20190528/he/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%A9%20%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7%20%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%20%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98%20%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202019.docx
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/1_most_rfp20190528/he/%D7%9E%D7%93%D7%93%20%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%94%20%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94%202015.pdf


 

 משרד המדע והטכנולוגיה

 

 מגזר עסקי-קול קורא למתן מלגות אקדמיה

 לקידום נשים במדע וטכנולוגיה לתלמידות תואר שני ושלישי 

 דוקטורט ע"ש גולדה מאיר לשנת הלימודים תש"פ-ולמשתלמות לפוסט

 

 בשנה זו את תכנית המלגות לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה, תוך שימת דגש משרד המדע והטכנולוגיה מרחיב 

 על קשר בין אקדמיה למגזר העסקי. במסגרת תכנית זו יוענקו מלגות לסטודנטיות לתואר שני ושלישי ולמשתלמות 

יד לפוסט דוקטורט. מטרת התכנית היא הגדלת מספר הנשים המצטיינות המגשימות את הפוטנציאל שלהן לתפק

 .בכיר בתעשייה ובעולם העסקי

 

במסגרת קול קורא זה, מבקש המשרד לקבל בקשות לביצוע מחקר משולב באקדמיה ובמגזר העסקי בכל תחומי 

המדעים של סטודנטיות תואר שני, תואר שלישי ופוסט דוקטורט במכוני המחקר ובמוסדות להשכלה גבוהה 

יה ולעולם העסקי, מציאת עבודה מקצועית הולמת לאחר בישראל. ההערכה היא כי באמצעות חשיפה זו לתעשי

 . סיום ההשתלמות תהיה פשוטה וקלה יותר

 

 :כלליים תנאי סף

 

  תכנית המחקר המוצעת כוללת תכנית לביצוע מחקר אקדמי משולב עם המגזר העסקי, בעל היתכנות יישומית

 ופוטנציאל כלכלי בתחומי המדעים.

 

 שני מנחים מלווים האחד מהאקדמיה והשני מהמגזר העסקי )מנחה  תכנית המחקר תהיה מאושרת על ידי

 מהמגזר העסקי מוגדר כאדם בכיר המלווה את המחקר מטעם הגוף העסקי(.

 

 למסמך הקול הקורא. 3לפירוט נוסף, אנא ראו עמוד 

 

 : כל תחומי המדעיםתחומי מחקר

 

 : תכנית המחקר צפויה להתפרס לשנה אחת.תקופה ותקציב
 
o  כולל מע"מ.  ₪ 50,000תואר שני עד למשתלמות 

o  כולל מע"מ.  ₪ 80,000למשתלמות תואר שלישי עד 

o כולל מע"מ. ₪ 100,000דוקטורט עד -למשתלמות לפוסט 

 

 
 11.7.19דוקטורט(: -תאריך הגשה לרשות המחקר )משתלמות לפוסט

 (15:00)עד השעה  29.7.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה    טופס הגשה   עמוד הבית   קול קורא
 

 

 

 

 

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20190528/he/%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D%20%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8%20%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%20%D7%A2%D7%A9%20%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202019.docx
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/most_rfp20190528
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20190528/he/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%94%20-%20%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D%20%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8%20%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%202019.docx


 

 

 
 

 יוזמות אברהם
 

 קול קורא לחוקרים להגיש הצעות עבור מחקר בנושא 

 עמדות של סטודנטים יהודים וערבים אלה ביחס לאלה, באקדמיה הישראלית.
 

 העמדות של צעירים בישראל יהודים וערבים, אלה כלפי אלה, נבחנו במספר מחקרים ואינם מבשרים טובות. 

קובעי מדיניות המתבוננים כיום על השסעים בחברה הישראלית מבקשים לאתר מנופים שיוכלו לחולל שינוי 

 יע לחיוב על היחסים בין יהודים וערבים בישראל.ולהשפ

 

הקמפוסים האקדמיים הוצגו כבר בעבר כאתרים פוטנציאליים לשינוי זה. אבל כיום חסרה תמונה ברורה ומפורטת 

 דיה שתאפשר ללמוד באיזה אופן משפיעה השהות המשותפת בקמפוסים על מידת הקרבה בין הקבוצות?

 כנות למגע בין הקבוצות? על עמדות ביחס לשוויון? על נכונות לחלוק משאבים?באיזה אופן היא משפיעה על המו

 

: יוזמות אברהם מבקשת לבחון את השפעת הלימודים והשהות במרחב האקדמי על עמדות של תחומי המחקר

 צעירים, 

 יהודים וערבים, בישראל. 

 

ההבדל בין עמדות של צעירים לפני כניסה לאקדמיה אחד כלפי השני לעומת מטרת המחקר היא לבחון את 

העמדות לאחר הלימודים האקדמיים. המחקר יבקש להבין מה הם הגורמים שמשפיעים על עמדות בקרב 

 בכלל המוסדות בישראל, תוך התייחסות לשתי השאלות הבאות:  סטודנטים יהודים וערבים בישראל, אלו כלפי אלו

 

דות בין קבוצתיות משתנות בשל הלימודים במוסד האקדמי ובאיזה אופן הן משתנות ביחס לסוגיות כמו אילו עמ .3

נכונות לחלוק   עמדות ביחס לשוויון,  אמפטיה, מידת הקרבה בין הקבוצות, מוכנות למגע בין הקבוצות,

נה, מידת תחושת משאבים ועוד. נבקש להבין את העמדות בין שתי הקבוצות מתוך קונטקסט של זיקה למדי

 הקבוצתיות/לאומיות, תפיסות של אזרחות.

 

גודל    למפות את מירב המשתנים המשפיעים על שינוי העמדות כגון: השתתפות בתכניות התערבות שונות, .4

המוסד, מיקומו, סוג התואר והתכנית, אופן ההשקעה ביחסים במוסד/בחוג, רקע וחתך של הסטודנטים 

   הלומדים במוסד ועוד.

 

 .1.12.20ויסתיים בתאריך  2019. הפרויקט יחל ביוני  ₪ 90,000: ופה ותקציבתק

 

 .המחקר ינוהל על ידי שני חוקרים לפחות, המייצגים את שתי קבוצות הלאום 

 לפחות אחד החוקרים יהיה מרצה בכיר. 

 

 

 9.6.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 



 15.6.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה   אתר הבית   קול קורא

 

 
 

 
 

 קרנות הביטוח הלאומי
 ידידות טורונטו

 

 הזמנה להגיש הצעה למחקר הערכה למיזם

 ""הורות צעירה בסיכון לילדים בגיל הרך

 

הקרן ל"מפעלים מיוחדים", הקרן ל"ילדים ונוער בסיכון" של המוסד לביטוח לאומי בשותפות עם עמותת ידידות 

 .מפרסמים קול קורא לאיתור צוות מחקר שילווה את מיזם הורות צעירה בסיכון במחקר הערכה טורונטו 

 

 אוכלוסיית הצעירים בסיכון, בשלב החיים של הורות צעירה, מיזם זה מבקש להשפיע לטובה בקרב

 שנים.  3בתקופת הזמן הקריטית להתפתחות האדם, והיא תקופת החיים שבין תקופת ההיריון לגיל 

 

מדעיים את : ההערכה המחקרית נועדה לסייע בעיצוב מודל הפעלה מיטבי וכן להעריך בכלי מחקר מטרת ההערכה

מידת הצלחת התוכנית מבחינת השגת מטרותיה. על הגוף החוקר להעריך ולמדוד הן את התכניות עצמן, והן את 

המיזם בכללותו. התכניות יכללו מגוון של אוכלוסיות ודרכי התערבות. על המחקר להתייחס הן למגוון ולשונות, תוך 

 הדומה תוך יצירת מדדים משותפים )מדדי ליבה( התייחסות לשפות הרשמיות במדינת ישראל, והן לאתר את

 .ושפה אחידה

 

 למסמך הקול הקורא. 6: אנא עברו על דרישות הסף בעמוד דרישות מצוות המחקר
 

 ., כולל תקורות ומע"מ ₪ 750,000ולא יעלה על  ₪ 650,000 -: תקציב המחקר לא יפחת מ תקופה ותקציב

 שנים. 3.5מחקר ההערכה מתוכנן להימשך 

 
 26.6.19ריך הגשה לרשות המחקר: תא

 10.7.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה   אתר הבית   קול קורא

 

 
 
 
 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_YozmotAvraham_6.2019.docx
https://abrahaminitiatives.org.il/category/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/
https://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/kolotKorimList/KKHorutTseera.pdf?fbclid=IwAR0Z3wWfXtNcdHP4E9718Q1YNUy5qVxdh_dhibGhErHMRDMBgz-XML_o4zI
http://www.ff-yt.org/%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%AA/


 

 
 

Partnership for Clean Competition 
 

Research Grants 
 

Founded in 2008, the U.S. Anti-Doping Agency, the Partnership for Clean Competition is a 

nonprofit organization working to protect the integrity of sport and public health by engaging and 

supporting the world’s top scientists and innovators in high-quality anti-doping research and 

development. 

 

PCC-supported research contributes to a movement in addressing doping’s root causes and 

ultimately decreasing the use of performance-enhancing drugs by all participants in all sports 

at all levels of play. 

 
Research Fields: The following areas of investigation reflect the PCC's current research 

priorities: 

 

 Developing methods of cost-effective testing to detect and deter the use of banned and illegal 

substances 

 Developing testing protocols to detect designer substances used for doping purposes 

 Improving existing analytical methods to detect particular drugs, ex. GH, IGF-1, EPO, hCG 

 Developing analytical methods to detect performance enhancing drugs not currently 

detectable 

 Longitudinal urinary excretion patterns, metabolism and dose-concentration 

 Studies to determine the changes over time observed after doping agents are applied 

 Alternative specimens, (ex. oral fluid, dried blood/plasma spots) for testing 

 Critical reviews to support interpretation of laboratory data 

 

Budget and Period: Individual grant awards have ranged from $ 10,000 to $ 400,000+ 

 

Labels of Projects: 



 A Pilot Project is a one-year project intended to acquire the preliminary data necessary to 

successfully apply for a PCC original application. In general, Pilot Projects are limited to 

$125,000 total. 

 

 An Original Proposal is a novel project not previously submitted to the PCC. 

 

 

RA Deadline (Pre-Applications): 17.6.19 , 17.10.19 , 16.2.20 

Deadline (Pre-Applications): 1.7.19 , 1.11.19 , 1.3.20 

 

RA Deadline (Full - by invitation): 18.7.19 , 17.11.19 , 18.3.20 

Deadline (Full - by invitation): 1.8.19 , 1.12.19 , 1.4.20 

 

Call for Proposals and Application Instructions    Web Page     Back to Table 

 

 

 כנסים
 

 

 
 

Ariel University 
 

2nd Symposium of the Ariel Center for Applied Cancer Research 

 

The second ACACR conference will highlight how new information on the mechanisms of cancer 

progression are translated into personalized therapies for cancer patients. 

 

The conference will take place on 24.6.19, form 9:00 AM, 

at Ariel University, building 51, floor 2, room 55. 

 

Registration  Back to Table 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://cleancompetition.org/wp-content/uploads/2016/08/PCC-Grant-Instructions-11_19_15-1.pdf?x54480&x54480
https://cleancompetition.org/application-center/
https://www.ariel.ac.il/wp/lp/2nd-symposium-acacr/


 
 

 
 

 הטכניון -המכון הטכנולוגי לישראל 

 הפקולטה למדע והנדסה של חומרים

 

 הזמנה לכנס 
 מסע אל המחר -חומרים 

 

 אל המחר". מסע –המדעי לכנס "חומרים  החינוך קהילת מזמינה את בטכניון חומרים של והנדסה למדע הפקולטה
 

 הכנס יתקיים בטכניון, הפקולטה למדע והנדסה של חומרים,

 .3אודיטוריום ע"ש דיויד וונג בניין דליה מידן, קומה 

 

 6.6.19תאריך אחרון להרשמה: 
 

 ש"ח 50: מחיר השתתפות
 

 
 בחזרה לטבלה   היכנסו לעמוד הכנס –הרשמה ומידע נוסף 

 

 

 •●♦  עדכונים ותזכורות  •●♦
 

 

 
 

 משרד המדע והטכנולוגיה

 

 הקרן הלאומית למחקר מדעי יישומי והנדסי )מי"ה(
 

 קלינטק" -הצעות מחקר תכנית "ניצוץ-קול קורא להגשת קדם

 )פיתוח הנדסי טכנולוגיות סביבתיות( 2020לשנת 

 
 במסגרת מחקרי הקרן הלאומית למחקר יישומי והנדסי )מי"ה(, ממשיך המשרד את תכניתו הרב שנתית:

שמטרתה לקדם ולבחון רעיונות מדעיים חדשניים בשלב המעבדה )"ניצוצות"( שיובילו לפיתוח  -"ניצוץ קלינטק" 

מתקדם של טכנולוגיות קלינטק ישראליות לצורך פתרון בעיות סביבתיות וכן לצורך חיזוק תעשיית הקלינטק 

 הישראלית. 

https://materials.technion.ac.il/seminar/?lang=he


 

 י.על המחקרים להיות בעלי היתכנות יישומית ופוטנציאל כלכל 

 

 : תחומי מחקר
 

1. data  אוmachine learning  בתהליכי קלינטק )אנרגיות ירוקות ומתחדשות, שימור אנרגיה, טכנולוגיות
שיטה חדשנית וטכנולוגית להפחתה וטיפול בזיהום סביבתי   לטיפול וניטור מים, פסולת, קרקע ואויר או

 ושימוש יעיל במשאבים הטבעיים לצרכי האדם(.
 

להלן, באמצעות תוספת של  2דיפות למחקרים בתחום זה, על פני מחקרים בתחום מס' : תינתן עהערה
 להלן(. 4ז.לציון האיכות )ראו סעיף  10%

 
 לטיפול או ניטור זיהומי קרקע או אויר חדשניותטכנולוגיות ושיטות  .2

 )לא כולל טכנולוגיות השקיה והמלחת קרקעות(. 
 

 

 שנים. 3 , לתקופה של₪ 800,000: עד תקופה ותקציב

 
 27.6.19 תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 באמצעות המערכת המקוונת אל מרכז הפעילות ברשות המחקר החוקריםההצעות על ידי -פרק הזמן להגשת קדם

 .15:00עד השעה  7.7.2019ליום ראשון, הינו מיום פרסום קול קורא זה ועד 

 לאחר מועד זה תיסגר המערכת בפני החוקרים

 
 (12:00)עד השעה  11.7.19 תאריך הגשה לקרן:

 

 בחזרה לטבלה   הסכם   נהלי עבודה  (Explorer 11טופס מקוון )לפתוח בדפדפן    עמוד הבית   קול קורא 

 

 

 ות רשות המחקרהודע

 
 

 חברי סגל יקרים,
 

 לתשומת לבכם, מספר הודעה מטעם רשות המחקר:

 
 :עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות

וונתם להגיש הצעת מחקר באנגלית לקרן חיצונית, יכולים להגיש בקשה לעריכה מדעית לעורך של חוקרים שבכ

 .ד"ר מיכאל מעוזהרשות למחקר ופיתוח, 

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

 .שימו לב, על ההצעה להיות מוכנה במסגרת מגבלות הזמן של הקרן ורשות המחקר

 

 בחזרה לטבלה

 

 
 

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/1_most_rfp20190506/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-%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A5-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A7%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202020.docx
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/1_most_rfp20190506
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=science3%40most.gov.il
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/1_most_rfp20190506/he/%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%202018.docx
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/1_most_rfp20190506/he/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%AA%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA.docx
http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/portal-for-research-and-development


 

 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 

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

 ac.ilalonaba@ariel. : יש לשלוח אותו לכתובת האימייל

 

 במידה ואינכם מעוניינים בקבלת עדכונים מרשות המחקר, אנא השיבו לדוא"ל זה.   

http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/funding-opportunities-external/research-authority-online-kolkore
http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/funding-opportunities-internal
http://www.ariel.ac.il/research/authority/about
mailto:alonaba@ariel.ac.il
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/forms/587-Matching_Fund_Application_4ed_10.11.17.doc
mailto:alonaba@ariel.ac.il

