
 

 

 2022-2023קבוצות עבודה לאומיות למחקרי אוטיזם  למימון קורא קול
 

 :רקע
לעודד מחקרים ושיתופי פעולה חדשים בין ן מעוניי התפתחות-המרכז הלאומי ע"ש עזריאלי לחקר אוטיזם ונוירו

והטיפול  , המעקב,האבחון מטרתם שיפורמחקרים ש נועדו לקדםהאוטיזם בישראל. קבוצות העבודה  חוקרי
 באוטיזם. 

להגיש הצעות משמעותיות (עם תוצאות   בהמשךחוקרים שיאפשרו ל יםראשוני יםקול קורא זה נועד לתמוך במחקר
 מקרנות המימון הגדולות. ראשוניות) לקולות קוראים חיצוניים

 . לאוטיזם ומילאאגר המידע התינתן העדפה לקבוצות עבודה שישתמשו בתשתית ו/או מידע הקיים במ 

 . לתקופה של שנה אחת ₪ 70,000הינו  קבוצה. התקציב שיוקצה לכל קבוצות עבודה 3 עד ימומנו כ"סה

 .הפעילות המדעית, ההישגים, וההגשות לקרנות תחרותיות עם סיכום יתבקשו הזוכים להגיש דו"ח השנהבסוף 

להצעות המשלבות מדען   ןיתרון יינת מוסדות שונים.חוקרים משני  2בכל קבוצת עבודה צריכים להשתתף לפחות 
 וקלינאי.

חוקר אחד יוגדר כמוביל הקבוצה ויהיה אחראי על הגשת הדו"ח המסכם. הכספים יועברו וינוהלו על ידי המוסד של 
 .על ידי המענקימומנו  לאסיעות לחו"ל נ החוקר המוביל.

 : בכנס הלאומי מקדים דיון 
במסגרת הכנס הישראלי לחקר אוטיזם, נקיים דיון להעלאת רעיונות לקבוצות העבודה והזדמנות ליצירת   17.2ב 

 מוזמנים להירשם לכנס כאן:  הינכם. החוקרים בתחוםקשרים חדשים בין 

 2022-mar-https://www.autismisrael.org.il/i 

 הגשה:  כללי
 מוסד אקדמי או רפואי מוכר בישראל מוזמנים להגיש הצעות.  קליני המשתייכים לוחברי סגל אקדמי  .1

ם שותפים  להיות שותף בהצעה נוספת אחת בלבד עהיות חוקר מוביל בהצעה אחת בלבד ויכול ל אדם .2
 שונים.

 director@autismisrael.org אחד בדואר אלקטרוני שישלח ל: PDFההצעה תוגש כקובץ  .3

 9.4.22תאריך הגשת ההצעות הוא ה  .4

 ). לפי הפרוט מטה עמודים (לא כולל ביבליוגרפיה ונספחים 2הצעת המחקר תוגש בשפה האנגלית, עד  .5

 .ס"מ לפחות 2שוליים של  ו,   1.5, רווח  11 אריאל בגודל בפונט טקסט יהיהה .6

 :שני העמודים) צריכה לכלולכחלק מהמחקר (הצעת  .7

 . הפרויקט כותרת . א
 .ושיוך מוסדישמות החוקרים  . ב
 .(כחצי עמוד) רקע מדעי רלוונטי קצר .ג
תיאור ברור של מהות  , נבחרותהמתודולוגיות הצדקת התיאור הפרויקט: מטרות ויעדים, תכנית המחקר ו . ד

 .מקדמיות במידה וישתוצאות ו, שיתוף הפעולה והתרומה של כל חוקר

 העמודים)  לשני(מעבר  את הנספחים הבאים בנוסף ההצעה צריכה להכיל .8

 .)אחד ביבליוגרפיה (עמוד . א
 ).אחד  (עמוד המבוקש ט התקציבופר . ב
 )ים לכל חוקרעמודשלושה (עד פרסומים רשימת כולל  (Biosketch)קו"ח קצרים  .ג

 

 : הזוכות  ההצעות בחירת תהליך
חשיבות נושא המחקר לשיפור האבחון והטיפול  ,האיכות המדעית, מידת שיתוף הפעולהיבחרו על פי  הזוכים

   לקרנות מחקר חיצוניות. בהמשך המחקר והגשתו להצלחתוההתכנות  באוטיזם,

 . מחו"ל  ההצעות יעברו סקירה של שני סוקרים חיצוניים בלתי תלויים

 31.7.22יוחזרו עד ה תשובות 

 1.10.22המימון יחל ב 
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