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 והטכנולוגיה  המדע, החדשנות משרדשל  2023 לשנתקולות קוראים 
 
 השונים  במסלוליםפרסומים מתוכננים 
 

 לחוקרים באקדמיה ומוסדות המחקר,  
  

יישומי    מחקרפועל במספר אפיקים מרכזיים לצורך עידוד    )להלן "המשרד"(  והטכנולוגיה  המדע,  החדשנות  משרד
זה סובל מכשל שוק   שלב(.  POC)  היתכנות  הוכחת  בשלב  מחקר  כלומר,  להשקיע  המעוניין  לקוחבשלב בוסרי בו אין  

  אפיקי   מטרת.  קיימא  ברי  לפרויקטיםרעיונות  השמדובר בשלב מקדמי בו לא ברור אם ניתן להפוך את    מאחרמובנה  
  לעניין   שיכול  למחקר,  היישום   פוטנציאל  בעל  הבסיסי  המחקר  שבין"  המוות"עמק    מעל  גשר  להוותהיא    הפעולה

  .ציבורי או מסחרי גורם
 

הינו    האפיק פועל המשרד לקידום   הקרן  פעילויות  במסגרת  .הלאומית  המחקרים  קרןהמרכזי לפעילות המשרד 
,  בנוסףשל מדינת ישראל, זאת בין השאר באמצעות קולות קוראים בינלאומיים.  המדעיים ומייםהקשרים הבינלא

  של   העניין  בתחומי  יישומי  מחקר   לקדם  מנת  על  ציבוריים  וגופים  ממשלה  משרדי  עם  פעולהפועל המשרד בשיתופי  
 של המשרד.   יהתחרות השיפוט במנגנון שימוש תוך, והגופים המשרדים

 
 יתפרסמו שלושה סוגי קולות קוראים:  2023במהלך שנת 

 קול קורא לאומי  •

 ציבוריים וגופים ממשלה משרדי עם משותפים קוראים קולות •

 הבינלאומי  במסלול קוראים קולות •
 

אפיקים נוספים לקידום המחקר   למשרד  .המחקריםלקולות קוראים בקרן    ניםשוה  המסלולים  על  נפרט  זה  במכתב
 בהמשך. נציין חלקם אתהיישומי,  

 
 ולצורךהבינלאומי,  ו  הלאומי  ים במסלול  2023לקראת תקופת ההגשות לקולות הקוראים למימון מחקרים מתקציב  

  רשימת   את  וכןקורא הלאומי    בקול  הנושאיםרשימת    את  בפניכם  מביאים  אנולהגשות השונות,    מיטבית  תוערכיה
. בחלק מהמדינות נכללו נושאים צפויים לקול  בשנה הקרובה  המדינות שאנו צפויים לפרסם איתן קולות קוראים 

  הקורא. המשרד רשאי לעדכן את הרשימה ו/או להוסיף פרטים בכל עת.
 

לפרסום  המידע מוגש כשירות לקהילה המדעית והוא נכון לעת פרסומו, אין לראות בו משום התחייבות של המשרד  
שאינם   קוראים  קולות  לפרסם  רשאי  המשרד  כן,  כמו  שצוינו.  המסוימים  לנושאים  או  אחר  או  זה  קורא  קול 
מפורטים ברשימה המצורפת בתנאים של מניעת כפל מימון ומניעת כפל הגשות וכן רשאי לבטל קול קורא שיתפרסם 

גשו בהמשך לפרסום קול קורא  וק, הצעות שיאו חלקים ממנו, בין היתר, מטעמי זמינות תקציבית. למען הסר כל ספ
פנים למידע  וייבחנו וייבדקו בהתאם לתנאי קול הקורא ונהלי הקרן למחקרים. לא יתקבלו טענות או ערעורים המ

   .זה במכתב אשר
  

אין באמור לעיל לייצר כל חובה או התחייבות מבחינת המשרד או לפגוע בזכויות המשרד לפי חוק חובת המכרזים, 
 או תקנותיו או לפי כל דין אחר. 1992–נ"בהתש
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 להגשות  דגשים
 

, כולל קולות קוראים משותפים עם משרדי לאומיחוקר ראשי יוכל להגיש הצעה אחת בלבד בקול קורא   •
ציבוריים,   וגופים  ראשי  הבינלאומיים  הקוראים  ובקולותממשלה  )-כ"חוקר  פרויקט"  חוקר  PIמרכז   .)

 . והבינלאומי הלאומי במסלול( בהצעה נוספת אחת co-PIכ"חוקר משני" )ראשי יוכל להשתתף 
 

, לא יהיה רשאי  2024חוקר ראשי שיש לו מענק מחקר פעיל הממומן על ידי המשרד במסלול הלאומי בשנת   •
קולות קוראים משותפים עם משרדי ממשלה  ל  או  2023לשנת    לאומילהגיש בקשה במסגרת קול קורא  

 א אם צוין אחרת בתנאי קול הקורא שיפורסם. וגופים ציבוריים, אל
 

תהיה זו שנתו האחרונה  2023חוקר שיש לו מחקר פעיל במסלול הלאומי במימון משרד המדע אשר בשנת  •
למחקר, יוכל להגיש הצעה לקול קורא זה. ככלל, המשרד יממן לא יותר מאשר מחקר אחד במסלול הלאומי 

 דת זמן.ומחקר אחד במסלול הבינ"ל לחוקר בכל נקו
 

לא יינתן מימון לאותו מחקר או מחקר דומה במסגרת אחרת של המשרד או מחקר הממומן    -כפל מימון   •
 (ISFעל ידי משרדי ממשלה אחרים או על ידי קרנות ציבוריות כמו הקרן הלאומית למדע )

 

משני    מרכז פרויקט או חוקר-יודגש כי, לאחר הגשת ההצעה לא יתאפשר לשנות את זהות החוקר הראשי •
 או להחליף ביניהם את התפקיד.
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 2023 לשנת  קורא לאומי קול
 

, בא לתמוך בתחומי מחקר שהוגדרו ע"י המולמו"פ כבעלי 2023הצעות למחקרים לשנת  -קול קורא להגשת קדם
ובהם: לאומית  הים  Bioconvergence)  והנדסה   בביולוגיה  משולבים  יישומים)פודטק(,    מזון  בטחון  עדיפות   ,)

בנוסף, ניתנת האפשרות להגיש   מיליון ₪.  50בתקציב כולל של עד   מתחדשות,    אנרגיותו  אזרחי   חללכמשאב לאומי,  
התקציב לכל הצעה הוא    מיליון ₪.  15בקשות עבור מחקרים יישומיים ייחודיים ופורצי דרך בתקציב כולל של עד  

 2022 סוף: משוער פרסום מועד ₪ לתקופה של שלוש שנים.  750,000עד 

  הם:  2023להגשה לשנת  וחיםהתחומים הפת

 בריאות ורפואה  - (Bioconvergence)יישומים משולבים בביולוגיה והנדסה 
 

( של תרופות  repurposingמונחה מחשב/למידת מכונה, תרופות ביולוגיות, התוויה מחדש )  פיתוח/תכנון תרופות
שיפור פעילות ביולוגית ותכונות   –מאושרות, סריקה בתפוקה גבוהה של מטרות תרופתיות חדשות, כימיה תרופתית  

תרופותו  הדמיה  חומריפרמקוקינטיות,   להובלת  מתקדמות  מערכות  ראשוניים   פיתוח  קליניים  ניסויים  ובצוע 
  .במסגרת אקדמית

 , ריפוי, החלפה, או חידוש של תאים, רקמות או איברים  -   והנדסת רקמות למטרות רפואיות  רגרנטיבית   רפואה
תקינה פעילות  לקבל  במטרה במטרה  תפקודיות  לרקמות  ביולוגית  פעילות  ומולקולות  תאים  פיגומים,  שילוב   .

 להרכיב מבנים פונקציונליים המשחזרים, שומרים או משפרים רקמות פגועות או איברים שלמים.  

 מזון )פודטק( בטחון
 

טכנולוגיות מזון בקול קורא זה כוללות: ייצור מזון,  שימורו והפצתו, שיפור יעילות גידולים חקלאיים ביבשה ובים,  
חלופי, שמירה על טריות מזון, עיבוד מזון, בטיחות מזון, חומרי אריזה ידידותיים לסביבה, שימוש בפסולת    חלבון

חקלאית/מזון להפקת חומרים חדשים, התאמה להעדפות הצרכנים וטכנולוגיות הקשורות באספקה ומכירה של  
 מזון. 

 
 הים כמשאב לאומי 

 
ול ושימוש הסביבות הימיות של ישראל למינוף הכלכלה תוך  תחום זה יתמקד בפיתוח טכנולוגיות חדשניות לניצ

מן    מזוןשמירה על הסביבה הימית, כגון: חקלאות ימית, שימוש ברובוטים בסביבה ימית, הפקת אנרגיה מהים,  
היבטיה  הים,   על  כחולה  וכלכלה  בים  זיהומים  ומניעת  להפחתת  חדשניות  ושיטות  טכנולוגיות  ימית,  תעבורה 

 השונים. 

 ( הישראלית החלל)סוכנות  אזרחי חלל
 

פועלת לקידום המחקר המדעי היישומי בתחום הישראלית במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה  סוכנות החלל  
החלל בישראל. במסגרת זו, מתפרסם מדי שנה קול קורא מחקרי חלל אשר מטרתו לממן מחקרים בעלי פוטנציאל  

 ליישומים ארציים בתנאי חלל.  פיתוח מוצרים ומערכותמי. הנושא השנה: יישו

 מחקרים יישומיים פורצי דרך ייחודיים
 

"מחוץ  )חשיבה  המקובלת  המדעית  מהגישה  החורגים  יישומיים  היבטים  בעלי  רעיונות  לקדם  מבקש  המשרד 
 והרפואה  החיים  מדעי,  כימיה  כמו  ומדעים  הנדסה  של  שילוב  וכן  ההנדסהלקופסה"(, ואשר מגיעים מכלל תחומי  

צוע מחקר שיקדם את הרעיון המוצע לקראת הוכחת התכנות, בניסוי או בהדגמה  י. המימון נועד לבהחברה  ומדעי
 תאורטית. הבחינה של ההצעות תעשה על סמך המקוריות והחדשנות של ההצעה והיכולת לממש אותה. 
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 ציבוריים  וגופים  ממשלה   משרדי עם  משותפים  קוראים קולות 
 

פעולה    2022בשנת   ליזום שיתופי  ציבורייהמשרד החל  וגופים  לקדם את המחקר   ם עם משרדי ממשלה  על מנת 
לשתף    ומתכנן  הללו  המשרד מתכוון להרחיב את שיתופי הפעולה  2023, בשנת  ם היישומי במשרדי הממשלה השוני

 פעולה עם המשרדים והגופים הבאים: 
 

לשיתוף פעולה בין האקדמיה למשרדי קול קורא  –בשיתוף עם מערך הדיגיטל הלאומי קול קורא  •
   2023ממשלה ושלטון מקומי לשנת 

 קורא יפורסמו בהמשך.קול קורא משותף עם משרד החקלאות. תחומי הקול  •

 בהמשך.קול קורא משותף עם משרד התרבות והספורט. תחומי הקול קורא יפורסמו  •

קול קורא למחקרים בתחומי ביטחון הפנים לשנת    -  פנים  לביטחון  המשרדקול קורא משותף עם   •
המועד האחרון להגשת ההצעות על ידי החוקרים באמצעות המערכת המקוונת אל  . פורסם,  2023

 15:00, עד השעה 1.2.2023 -מרכז הפעילות במוסד הוא עד יום רביעי, ה

 נתיבי ישראל. תחומי הקול קורא יפורסמו בהמשך.קול קורא משותף עם  •

 תחומי הקול קורא יפורסמו בהמשך.. אדמה רעידות היגוי ועדתקורא משותף עם  קול •

 קול קורא משותף עם משרד התחבורה בנושא תחבורה חכמה. •

 תחומי הקול קורא יפורסמו בהמשך., עם נתיבי ישראל משותף קורא קול •
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 הבינלאומי  במסלול קוראים קולות 
 

  אופןשונים בהתאם להסכמים עם המדינות.  בתאריכיםאנו צפויים לפרסם מספר קולות קוראים  2023 בשנת
  אחת להגשה נחשבים 2023 לשנתלאומיות -הדוההגשה יכול להשתנות כתלות במדינה השותפה. כל ההגשות 

   .נוספת מדינה עם בקשה להגיש האפשרות מבחינת

כל    עם  ףקורא במסלול הבינלאומי, לא יוכל להגיש בקשה לקול קורא נוסככלל, חוקר ראשי המגיש הצעה לקול  
רשאי להגיש   , חוקר שהגיש הצעה בתור חוקר ראשיזאת  עםבמסלול הבינלאומי באותה שנה.  ראשי כחוקרמדינה 

   הצעה אחת נוספת במסלול הבינלאומי בתור חוקר משני.

      :בטבלה הצפויות ההגשות פירוט

 הערות  תחומי הקול הקורא    שם הקול הקורא  

  PRIMA 2023 
Water management, Farming 
systems, Food value chain 

  

M-ERA.NET 2024 

Transnational RTD projects 
addressing materials research 
and innovation, including 
materials for energy-generating 
and storing elements 

 

שת"פ איחוד  
 האמירויות 

TBD (To be determined)   

 2023שת"פ איטליה 

 
1. Innovative high-efficiency 
energy producing and storage 
systems (photovoltaic, 
hydrogen, nuclear, 
hydroelectric) 
2. Precision and personalized 
medicine  

ינואר  חודש  במהלך  יפורסם 
2023 

צרפת     -   2023שת"פ 
INRIA 

Artificial intelligence    2023יפורסם במהלך חודש יוני  

שת"פ צרפת 
MAIMONIDE 2023 

1. Marine Environmental 
Protection: Technologies for 
Usage and Sustainability. 
2.Applied Physics: Applied 
Photonics and Lasers             

ההגשה  תאריך  פורסם, 
8/3/2023 

  

 2023שת"פ הודו 

1. AI applications in climate 
change 
2. Agriculture for food security 

  

 -שת"פ גרמניה 
 2023טכנולוגיות מים 

Water technologies הגשה הסתיימה  * 
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 -שת"פ גרמניה 
טכנולוגיות מים, שת"פ  

 2023אזורי 

Water technologies, regional 
cooperation 

  

גרמניה   מדעי    -שת"פ 
 2023הים 

Marine sciences   

גרמניה   סרטן   - שת"פ 
2023 

Cancer research הגשה הסתיימה  * 

שינויי    -שת"פ גרמניה  
 2023אקלים 

Climate change   

 2023שת"פ סלובקיה 

1. Information systems and ICT 
– in healthcare, cyber security 
2. Communication systems – 
smart cars, space research, 
navigation systems 

  

   TBD 2023שת"פ צ'כיה 

   TBD 2023שת"פ קפריסין 

 
 
 2023 לשנת הבינלאומי במסלול נוספת הגשה מונעות אלו קוראים לקולות הגשה* 

  


