 30ביוני2021 ,
לכבוד :חברות וחברי המרכז להתמודדות עם מגפות ) (TCCPשל אוניברסיטת תל אביב.
קול קורא זה מיועד לחוקרות וחוקרים מכל הפקולטות באוניברסיטת תל אביב שנרשמו לחברות ב.TCCP -
המרכז יתמוך במחקרים בכל תחום ידע ,במדעים הניסויים ובתחומי מדעי הרוח ,החברה ,כלכלה ,משפטים,
אומנויות וניהול .רשימת חברי סגל האוניברסיטה הרשומים כעת כחברי המרכז מופיעה באתר המרכז:
https://pandemics.tau.ac.il/node/1450
ישנם חברי/ות מרכז שטרם הגישו פרופילים להכללה באתר שלנו .אם אינכם בטוחים האם אתם רשומים
כחברי/ות המרכז – שאלו אותנו.
בתחילת שנת התקציב  2021-2022יחלק המרכז עד ששה מענקים בסכום של עד  75,000ש״ח לכל מענק
לתקופה של שנה אחת .המענקים מיועדים לתמוך במחקרים שלהם קשר ברור וישיר לחקר ולהתמודדות עם
מגפות והשלכותיהן בהיבטים רפואיים ,טכנולוגיים ,חברתיים ,משפטיים ,כלכליים וסוציאליים .עדיפות תינתן
למחקרים רב-תחומיים אשר יוגשו על ידי חוקרים/ות מפקולטות שונות.
ההצעות תהיינה באורך של עד  5עמודים ,בעברית או באנגלית( ,פונט אריאל  11או )Times new roman 12
רווח שורה וחצי ,ותכלולנה:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

כותרת המחקר( ,שורה אחת ,עד  120תווים כולל רווחים) בעמוד מס׳ .1
פרטי החוקרים/ות המגישים/ות :שם ,מעמד אקדמי ,יחידה אקדמית בעמוד מס׳ .1
תקציר (עד  300מילים).
רקע מדעי.
מטרות המחקר :יש לתאר מטרות אותן ניתן להשיג בתקופה של שנה אחת.
תיאור הגישות (מתודולוגיה) לביצוע המחקר.
משמעות המחקר וחשיבותו לקידום תחום הלימוד של מגפות ושל ההתמודדות עם מגפות והשלכותיהן
בהיבטים רפואיים ,טכנולוגיים ,חברתיים ,משפטיים ,כלכליים וסוציאליים.
תוצאות ראשוניות (אם ישנן)
ביבליוגרפיה – עד  50ציטוטים.
תקציב מבוקש בקצרה בשורה אחת :כוח אדם  XXXש״ח ,מתכלים והוצאות אחרות  XXXש״ח ,סה״כ
 XXXש״ח .סכום כולל שאינו גבוה מ 75000 -ש״ח.

בעמודים נוספים מעבר למגבלת  5עמודי ההצעה ,על המועמד/ת להוסיף:
עד  2עמודים של תרשימים ,איורים או גרפים.
•
קורות חיים של עד  5עמודים ובנוסף רשימת פרסומים ב 5-השנים האחרונות.
•
מקורות מימון מחקר קיימים או בקשות שנשלחו לשיפוט .אם קיימת חפיפה עם הבקשה הנוכחית ,יש
•
להסביר מהו ההבדל בין הבקשות.
הגשה חוזרת :חוקרים/ות אשר הגישו בקשה בסבב הקודם השנה וקיבלו ציון של לא פחות מ ,80-אך
•
בקשותיהם/ן לא מומנו רשאים/יות להגיש שוב .להגשה חוזרת יצורף ״מכתב הגשה חוזרת״ בו יפורטו
השינויים והשיפורים בבקשה לעומת ההגשה הקודמת והתייחסות להערות הסוקרים של הבקשה
הקודמת .מגישי/ות בקשה חוזרת רשאים/יות לבקש לא לשלוח את בקשתם לאחד הסוקרים במחזור
הקודם (זיהוי הסוקר לפי מכתבי התשובה שקיבלתם מהמרכז ,סוקר  ,1סוקר  ,2סוקר  ,3וכ״ו).
חוקרים/ות אשר להם מענקים פעילים מ TCCP -אינם/ן רשאים/יות להגיש בקשה במחזור זה.
•
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תהליך ההערכה של הבקשות:
כל בקשה תיסקר על ידי וועדה מדעית של המרכז להתמודדות עם מגפות ועל ידי שופטים חיצוניים מהתחום.
הבקשות תוערכנה לפי )1( :איכותה המדעית של הבקשה; ( )2כישורים ,פוריות במחקר וניסיון במחקר של
המועמד/ת; ( )3הקשר בין המחקר המוצע לחקר ולהתמודדות עם מגפות והשלכותיהן הרחבות; ( )4רב-
תחומיות :שיתוף פעולה בין חוקרים/ות מפקולטות שונות.
זכאות להגשת בקשה:
החוקר/ת המגיש/ה את הבקשה חייב/ת להיות חבר/ת המרכז.
כאשר מגישים/ות מספר חוקרים/ות ,לפחות אחד/ת מהם חייב/ת להיות חבר/ת המרכז .לפי חוקי האוניברסיטה,
גמלאים אינם רשאים להגיש בקשות למענקים הממומנים מתקציבי האוניברסיטה .חוקר/ת יכול/ה להשתתף
בהגשת בקשה אחת בלבד.
הצעת שופטים :כל מגיש/ת בקשה יגישו רשימת הערות ובקשות לשיפוט בעמוד נפרד ,לפי ההנחיות הבאות:
•
•
•
•
•

עד שלושה חוקרים אליהם לא לשלוח לשיפוט.
לפחות שישה שופטים פוטנציאליים מהתחום ,לפי המגבלות הבאות:
לא יוצעו שופטים שהם:
המנחה של מגישי/ות ההצעה בלימודי המוסמך או הדוקטורט שלו עצמו.
תלמידים/ות שסיימו לימודי תארים מתקדמים בהנחיית מגישי/ות ההצעה.
שיתופי פעולה :מי שפרסמו פרסומים מדעיים או מי שהיה להם מימון משותף עם מגישי/ות ההצעה
במהלך חמש השנים האחרונות.

למגישי/ות בקשה חוזרת -ניתן לבקש לפסול שופט אחד משופטי הבקשה הקודמת ולבקש שיפוט חוזר על ידי
שופטים מההצעה החוזרת על פי מספר השופט/ת במכתבי חוות הדעת שקיבלתם.
נוסח הצעת שופט :שם ,שם משפחה ,מוסד מחקר ,כתובת אימייל.
מועד ההגשה :עד לתאריך 31/08/2021 :בשעה  12:00בצהריים.
•מימון הבקשות הזוכות יחל בתאריך01/12/2021 -
את הבקשות ,ההצעות לשופטים וכל שאלה ובקשה בקשר לקול קורא זה ,יש להגיש כקובץ  PDFאחד בדוא״ל
ל :פרופ׳ איתי בנהר (ראש המרכז)  benhar@tauex.tau.ac.ilאו ליעל בן ישי (המנהלת האדמיניסטרטיבית
של המרכז) .yaelbi@tauex.tau.ac.il
נא לכתוב בשורת נושא הדוא״ל ״בקשת מענק מחקר מ TCCP -לשנים "2021-2022
בקשות שתוגשנה בחריגה מהכללים (כמו חריגה ממספר עמודים ,בקשה לתקציב העולה על  75000ש״ח) לא
תישלחנה לשיפוט .לאחר קבלת הבקשה יישלח אישור למגישים/ת.
בהצלחה!
פרופ׳ איתי בנהר ,ראש המרכז
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June 30, 2021
Dear members of the Tel Aviv University Center for Combatting Pandemics (TCCP)
This call is for TCCP members from all the faculties of the University.
The TCCP will support studies in Medicine, Life Sciences, Exact Sciences, Engineering,
Humanities, Social Sciences Law, Economics, Art.
The current list of Senior Faculty members who are listed as members of TCCP can be found
at: https://en-pandemics.tau.ac.il/staff.
There are TCCP members who are not yet listed on our Web site. If you are not sure that you
are listed as a TCCP member, please ask us.
During the academic year 2021-2022, the Tel Aviv University Center for Combatting
Pandemics will award up to six Research Grants for an amount of 75,000 NIS each for a oneyear project.
The Research Grants will support studies relevant to studying or to combatting pandemics.
Multi-disciplinary studies, with teams combining applicants from different Faculties is
encouraged.
Applicants should submit a 5-page proposal (Hebrew or English, font: Arial 11/Times New
Roman 12, line spacing: 1.5) including:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Project Title (only one line, up to a maximum of 120 characters) on page 1.
Principal Investigator(s) (name(s), academic position(s) and affiliation (s)) on page 1.
Abstract (not exceeding 300 words).
Scientific Background.
Specific aims.
Design (methodology of the study).
Significance (not exceeding 300 words).
Preliminary results (if existing)
References, up to 50
Requested budget abbreviated in a single text line:
Personnel NIS XXX, Consumables and miscellaneous NIS XXX, Total requested
budget NIS XXX (up to NIS 75,000)

In additional pages (beyond the 5-pages proposal), the applicants should provide:
•
•
•

Up to 2 pages of figures, graphs or illustrations.
A short CV of all the investigators named in the application (NIH format up to 5 pages),
and list of publications during the past 5 years.
Other sources of support (existing or pending).
Please include details of all current funding and also grants awarded but not started
yet, and pending applications that overlap with the submitted project. If there is an
overlap, please explain what percentage of the research is non-overlapping with the
other project and in the TCCP application.
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• Re-submission: Applicants who applied to the previous call and whose application received
a score of at least 80 (but were not funded) are eligible to re-submit their application.
To a resubmission you must add a “Letter of re-submission” where you will write how the
present submission is different/improved compared to the previous one and how you
addressed the comments that were made by the reviewers of the previous application.
Applicant who re-submit may request to exclude one reviewer of the previous application
(identified according to the letter you received for the TCCP as “reviewer 1, reviewer 2, etc.).
Holders of active grants that were awarded to the TCCP are not eligible to apply.
Review process: Each application will be reviewed by a Scientific Review Panel of the TCCP
committee and by external peer reviewers. The application will be evaluated for its (1) scientific
content and rationale; (2) qualifications, experience and productivity of the applicant; (3) the
relationship of the research to combatting pandemics and their consequences from a health,
technological, social, legal, and economic standpoints. (4) collaboration between applicants
from different Faculties.
• Eligibility: The submitting principal investigator(s) (PI) must be a faculty member at Tel Aviv
University and a listed member of the TCCP. When there are more than a single applicant, at
least one applicant must be a faculty member at Tel Aviv University and a listed member of
the TCCP. Each PI may participate in a single submitted application.
According to TAU bylaws, Emeriti are not eligible to apply for grants funded from “internal
TAU sources”.
The current list of Senior Faculty members who are listed as members of TCCP can be found
at: https://en-pandemics.tau.ac.il/staff
• Suggesting reviewers: each applicant will provide the following on a separate page:
•
•
•
•
•

Each applicant can ask to exclude up to three potential reviewers (conflict).
Each applicant should provide a list of at least six potential reviewers from
their field of research.
These potential reviewers should not be:
Mentors of the MSc and PhD studies of the applicant.
Mentees of MSc and PhD studies under the supervision of the applicant.
Collaborators: any researcher who published or who had collaborative
funding with the applicant during the past 5 years.

Applicant who are re-submitting application that were not funded in the previous round can
ask to exclude no more than 1 reviewer and can ask to send their application for re-evaluation
by reviewers of the previous application by identifying them as “reviewer 1 . . .” according to
the letters you received after your previous application.
Format of suggested/ excluded reviewer: Full name, Affiliation, Email address.
Deadline for proposal submission: 31/08/2021 at noon.
Funding of selected projects will begin: 1/12/2021.
•Proposals should be submitted electronically as a single PDF file to Prof. Itai Benhar
(Director of the TCCP) benhar@tauex.tau.ac.il or to Yael Ben-Ishai (Administrative Assistant
of the TCCP) yaelbi@tauex.tau.ac.il,
Please write “TCCP 2021-2022 grant application” in the subject line.
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Proposals not written in accordance with the requested format (for example, that exceed the
page limit, that ask for more than NIS 75000) will not be considered.
Upon submission, an electronic confirmation of receipt will be sent by the TCCP.

Sincerely,

Prof. Itai Benhar
Director, Tel Aviv University Center for Combatting Pandemics
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