
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

10.12.18 - 17.12.18 

 ♦הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה ♦ 

 

 בית הספר לתקשורת הפקולטה למדעי הטבע הפקולטה להנדסה

בית הספר 
 לארכיטקטורה

בית הספר למדעי 
 הבריאות

הפקולטה למדעי החברה 
 והרוח

 

 טבלת קולות קוראים

 

 מתאים לפקולטות קול קורא

 

 קרן פזי
 

קול קורא להגשת הצעות מחקר לקרן פזי 

 2020לשנת 
 

 

 

 קרן אדמונד דה רוטשילד

 

 קול קורא להצעות מחקר בנושא 

 מיזוגים בחברה האזרחית

 

 

 

Canadian Institute for Advanced 

Research (CIFAR) 

 

Azrieli Global Scholars 

 

 



 

The Spencer Foundation 

 

Small Research Grants 

 

 
 

 

Hereditary Disease Foundation 

 

Basic Research Grants Program 

♦ 

Postdoctoral Fellowships 

 

 

 

The Marfan Foundation 
 

Early Investigator Grant Program 

♦ 

Faculty Grant Program 

♦ 

The Victor A. McKusick Fellowship 

Program 

♦ 

Clinical Research Program 

 

 

 

The Research Society for 

Victorian Periodicals (RSVP) 

 

Field Development Grant 

 

 

 

FSBI - An International Society 

for Fish Biology 

 

Small Research Grants 

 

 

 עדכונים ותזכורות

 

Ministry of Education Youth and 

Sports Czech Republic (MEYS) 

Ministry of Science and 

Technology of Israel (MOST) 

 

 



Czech-Israeli Cooperative Scientific 

Research Program 

 

Call for Joint Project Proposals 

 2019-2021  

 

‘Artificial Intelligence’  

and ‘Clean-Tech’ 

 

 כנסים

 

 גוריון ומרכז אוטיזם בנגב-אוניברסיטת בן

 מרכז ידע בנושא האוטיזם

 

 כנס "מחקר אוטיזם בישראל"

- Save the Date - 

 

 

 

 הודעות רשות המחקר

 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות 

       

 
 

 

 
 

 קרן פזי 

 2020רן פזי לשנת קול קורא להגשת הצעות מחקר לק

 עמודים * 2בקשה בהיקף של עד  –* קדם 



 

קרן פזי הינה קרן מחקר משותפת לוועדה לאנרגיה אטומית )וא"א( ולוועדה לתכנון ותקצוב של 

המועצה להשכלה גבוהה )ות"ת(, אשר שמה לה למטרה לקדם את המחקר, הידע המדעי 

 והכשרת כוח האדם המדעי בתחומים בעלי עניין לוא"א.

 

 :הקרן מזמנת הצעות מחקר מאת החוקרים / קבוצות המחקר הבאות

  .שיתופי פעולה מדעיים בין חוקרים במוסדות המחקר האקדמיים לבין חוקרים במרכזי וא"א 

  מחקרים משותפים של גופים המוכרים כתשתיות לאומיות ומוקדי ידע )תלמ"י( שעיקר עיסוקם

 פ בטחוני שלא למגזר העסקי , עם חוקרים מהאקדמיה.( הוא מו"80%)לפחות 

  מענק מחקר לחוקרים צעירים –מסלול חדש בשנה זו: 

מסלול ייחודי למימון מחקר שמטרתו עידוד חוקרים צעירים מהאקדמיה לעסוק בתחומי העניין 

 של הוא"א ושל מוקדי התלמ"י, ולעודד הכשרת סטודנטים בתחומים אלה. 

 :התנאי להגשה למסלול ז

 חוקרים אשר נקלטו באקדמיה במהלך שלוש השנים שלפני מועד הגשת ההצעה.

 :גובה המענק במסלול זה

 התמיכה היא בגובה הכפול מזה של מענקי המחקר הרגילים.

 תינתן עדיפות לחוקרים צעירים שלא זכו בעבר במימון מענק מחקר ו/או ציוד של קרן פזי. -

 

 :מחקרים הנתמכים על ידי קרן פזי מובלים על ידי שני חוקרים ראשיים 

 ידי הות"ת ואחד מהוא"א או מגוף המוכר כתלמ"י.-אחד ממוסד מחקר המוכר על

 

 :, תחת הסייגים הבאיםניתן לצרף חוקר נוסף מהאקדמיהבהצעת המחקר 

 ינם חברי סגל באותה מחלקה.החוקרים הראשיים מהאקדמיה א -

 לכל אחד מהחוקרים הראשיים באקדמיה תרומה ייחודית למחקר המוצע. -

נוספים(  ₪ 100,000הצעה שתעמוד בתנאים אלו תוכל לקבל מענק מוגדל )עד 

 להעסקת סטודנט נוסף במחקר.

 

 למסמך הוקל הקורא למידע נוסף. 2. אנא ראו סעיף הקרן מסייעת באיתור שותף בוא"א 

 

 : תחומי מחקר

 כולל הצעות בתחום המתמטיקה השימשית( פיזיקה( 

 כולל הנדסה כימית( ומדע החומרים כימיה( 

 הנדסת מכונות, הנדסת חשמל, הנדסת תכנה ומדעי המחשב, הנדסת  הנדסה(

 אווירונאוטיקה(

 

 : במסגרת קרן פזי ניתנים מענקים בשלוש קטגוריות עיקריות:תקופה ותקציב

 



 לשנה , לתקופה של עד ארבע שנים ₪ 35,000בגובה של עד  מענקי מחקר 

 (. ישנה אפשרות להארכה בשנה נוספת ללא הגדלה תקציבית. ₪ 1,400,000)סה"כ עד 

 

 מענקי מחקר מוגדלים לחוקרים צעירים: 

 (.₪ 2,800,000לשנה , לתקופה של עד ארבע שנים )סה"כ עד  ₪ 700,000עד 

 ללא הגדלה תקציבית.ישנה אפשרות להארכה בשנה נוספת 

 ב, למידע נוסף. 1.2, סעיף 2ראו עמוד  -

 

 מענקים לציוד, לצורך הקמת תשתית מדעית: 

 המענק לציוד ניתן בפריסה של עד חמש שנים, בשני שלבים:

 , לתקופה של עד חמש שנים. ₪ 5,000,000. שלב רכש, קליטה והרצת הציוד: עד 1

 פה של עד חמש שנים נוספות., לתקו ₪ 2,000,000. שלב התחזוקה: עד 2

 למסמך הקול הקורא. 8לפירוט גובה המענק ופריסתו, אנא עיינו בסעיף  -

 
 1.1.19בקשה(: -תאריך הגשה לרשות המחקר )קדם

 10.1.19 -  15.1.19בקשה(: בין התאריכים -תאריך הגשה באתר הקרן )קדם

 

 17.2.19לפי הזמנה(:  –תאריך הגשה לרשות המחקר )הצעות מלאות 

 1.3.19לפי הזמנה(: עד  -תאריך הגשה באתר הקרן )הצעות מלאות 

 

 בחזרה לטבלה    קול קורא

 
 

 
 

 קרן אדמונד דה רוטשילד
 

 קול קורא להצעות מחקר בנושא 

 תמיזוגים בחברה האזרחי
 

קרן אדמונד דה רוטשילד יוצאת בקול קורא להצעת מחקרים בנושא מיזוגים בחברה האזרחית. 

מטרת פרויקט המחקרים הינה להרחיב את הידע המדעי בתחום ולהנגיש אותו לכלל העוסקים 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2018/Call_for_Proposals_Pazy_2020.pdf


גורמים משקיעים , ארגונים פועלים והמוטבים שלהם על מנת להפוך את  –בתחום החברתי בארץ 

 .ולאפשר את תרגומו לכדי עשייה חברתית אפקטיביתהידע ליישומי 

 

 :הנושאים הרלוונטיים להצעות מחקר: תחומי מחקר

  גורמי הצלחה וכישלון במיזוגים במגזר החברתי, באיזה תנאים ומצבים הארגונים המתמזגים

 משיגים, או נכשלים, בהשגת המטרות החברתיות לשמן הוקמו?

  הסיבות המניעות ארגונים חברתיים להתמזג? מה תפקידם של גורמים מניעים כמו רצון מה

לשיפור התרומה לקהילה, הגדלת משאבים, שיפור מיומנויות, שינוי המנהיגות, הישרדות, 

 ? ביצירת המיזוגים

 ?מה ההשפעות והשינויים שעוברים על התוכניות המקוריות והממוזגות והצלחתן 

  שלבי התכנון על הצלחת מיזוגים במגזר החברתי?מה השפעת מרכיבי 

  כיצד משפיעים הבדלי התרבות הארגונית והלאומית, החזון המקורי השונה, ההזדהות

 הארגונית וערכים שונים על יצירת הארגון המשותף והתהליכים החדשים של הארגון הממוזג

 נומיה של מנהלים, מה השפעות תהליכי האינטגרציה )חיבור( של הארגונים, שינויי האוטו

קידום מקצועי ואישי,  ,יצירת אמון בין הצדדים, שינויי נוהלי משאבי אנוש )הדרכה, תמריצים

גיוס עובדים ומתנדבים(, תקשורת פנים וחוץ ארגונית, שינויי מנהיגות, על התכניות והצלחת 

 המיזוג?

 יכות שלהם, מה ההשפעות והשינויים העוברים על ארגוני הבוגרים, הזהות והרגשת השי

 המעורבות שלהם, ועוד?

 

המחקר נועד בין השאר כדי לבחון מיזוג שנעשה בין עמותת קו הזינוק לארגון שגרירי רוטשילד 

 .כמו גם מיזוגים נוספים וישמש ארגונים חברתיים נוספים שיעמדו בפני מיזוג

 

 
 למחקר שיימשך לתקופה של עד שנה. ₪ 100,000עד : תקופה ותקציב

 

 

 15.1.19גשה לרשות המחקר )הצעה ראשונית(: תאריך ה

 29.1.19תאריך הגשה לקרן )הצעה ראשונית(: 

 
 בחזרה לטבלה  קול קורא  
 

 
 

 
 

 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2018/Call_for_Proposals_EdmundDeRotshild_Mizugim_01.2019.pdf


 
Canadian Institute for Advanced Research 

(CIFAR) 
 

Azrieli Global Scholars 
 

CIFAR invites exceptional early career researchers to participate in CIFAR's 

network of nearly 400 researchers from over 16 countries, who together are 

pursuing answers to some of the most complex challenges facing the world today. 

 

The CIFAR Azrieli Global Scholars program provides funding and support to help 

Scholars build their network and develop essential skills to become the next 

generation of research leaders.  

 

Eligibility: Researchers must be within the first five years of a full-time academic 

position. 

 

Reearch Fields: Applicants shouls select an eligible CIFAR research program to 

which their research and interests most closely relate. Applicants wishing to apply 

to more than one program must complete a separate application for each 

program. 

 

In 2019, the CIFAR research programs accepting applications are: 

 Azrieli Program in Brain, Mind & Consciousness  

 Bio-inspired Solar Energy  

 Gravity & the Extreme Universe  

 Humans & the Microbiome  

 Molecular Architecture of Life 

 

Budget and benefits:  $100,000 CAD in unrestricted research support 

 

 A two-year term in a CIFAR research program, a global network of top-tier 

research leaders. More Information. 

Funding term: between 1.7.19  and  30.6.21. 

 

 The candidates will attend a two-day in-person interview on June 26-27, 2019 

in Toronto, Canada. The interview consists of a series of individual and 

interactive group activities among invited candidates. Travel costs will be 

covered by CIFAR. 

 

https://www.cifar.ca/research/programs/brain-mind-consciousness
https://www.cifar.ca/research/programs/bio-inspired-solar-energy
https://www.cifar.ca/research/programs/gravity-extreme-universe
https://www.cifar.ca/research/programs/humans-the-microbiome
https://www.cifar.ca/research/programs/molecular-architecture-of-life
https://www.cifar.ca/cifarnews/2017/03/28/what-makes-cifar-unique


 Clarification: CIFAR Azrieli Global Scholars remain at their home institution 

and country throughout their two-year term. The research funding associated 

with the award is administered through the recipient’s institutional department. 

 
RA Deadline: 22.1.19 

Deadline: 5.2.19 (By 23:59pm Pacific Time Zone) 

 
Web Page   Program Details    Back to Table 

 
 

 
 

The Spencer Foundation 
 

Small Research Grants 

In keeping with the Spencer Foundation’s mission, this program aims to fund 

academic work that will contribute to the improvement of education, broadly 

conceived. 

Research Fields: This program aims to fund academic work that will contribute to 

the improvement of education, broadly conceived. Historically, the work they have 

funded through these grants has spanned, a range of topics and disciplines, 

including education, psychology, sociology, economics, history, and anthropology, 

and they employ a wide range of research methods. 

Budget: Up to $50,000 

 

RA Deadline: 20.1.19 

Deadline: 1.2.19 (4pm CDT) 

Additional Deadlines: 

 

Call for Proposals    Program Statement   Application Guidelines  

https://www.cifar.ca/research/global-scholars
https://www.cifar.ca/docs/default-source/global-scholars-call/globalscholars_programdescription2019.pdf?sfvrsn=4e68914b_4
http://www.spencer.org/small-research-grants
http://www.spencer.org/small-research-grants-program-statement
https://www.spencer.org/small-research-grants-application-guidelines


 

Frequently Asked Questions   Online application system   Back to Table 

 

 

Hereditary Disease Foundation 

The Hereditary Disease Foundation provides funding for research that advances 

the discovery and development of treatments for Huntington’s disease and other 

brain disorders. The data generated with HDF funding often allows researchers to 

get initial findings that help them apply successfully for larger, long-term funding 

from other funding agencies 

 

Huntington’s disease (HD) is a dominantly inherited, neurodegenerative disease 

causing irreversible decline in mood, memory, and movement.  

 

Research Fields: The Foundation’s current focus is on: 

 Modifier studies - on DNA repair pathways, protein degradation and other 

modifiers of phenotype and age of onset; 

 Mechanisms of HD neurodegeneration 

 Biomarkers of disease progression;  

 Therapy for HD-induced neurodegeneration. 

Basic Research Grants Program 

Supports projects contributing to identifying and understanding the fundamental 

defects in Huntington’s disease. 

 

Budget and Period: Up to $75,000 for one year. 
 
 

RDA Deadline (LOI): 20.1.19 

Deadline: (LOI) 1.2.19 

 

https://www.spencer.org/small-research-grants-faqs
https://spencer.smartsimple.us/s_Login.jsp


Postdoctoral Fellowships 

These postdoctoral fellowships are intended to  cultivate interest in Huntington’s 

disease research by bright young scientists. Fellowships are granted to those who 

possess imagination, rigor, creativity and spirit to push forward toward a cure for 

HD and ensure that these discoveries can be applied to other brain diseases. 

 

Budget and Period: Postdoctoral Fellowships follow NIH Guidelines for 

Postdoctoral Trainees and Fellows: https://grants.nih.gov/grants/guide/notice-

files/NOT-OD-16-134.html. Fellowships are for two years. 

 

RDA Deadline (LOI): 20.1.19 

Deadline: (LOI) 1.2.19 

 

Call for Proposals   Web Page and Application Form   Back to Table 

 

 

The Marfan Foundation 

Marfan syndrome is a genetic disorder that affects the body’s connective tissue. 

The Marfan foundation tirelessly advances the research for treatments that save lives 

and dramatically enhance quality of life for affected people. The foundation  provides a 

supportive community for everyone affected by Marfan syndrome and related 

disorders. 

Early Investigator Grant Program 

The Early Investigator Grant Program provides financial support for early 

investigators studying any or all disciplines involved in Marfan syndrome, Ehlers 

Danlos syndrome, Loeys Dietz syndrome and other related disorders.  

Research Fields: Special Areas of Interest: 

Basic research, translational studies and clinical studies in: 

 Cardiovascular, orthopedic, pulmonary, pain, ophthalmologic and other 

pertinent disciplines utilizing synergistic collaborations  

https://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-18-175.html
https://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-18-175.html
http://www.hdfoundation.org/funding-the-future-2/
http://www.hdfoundation.org/funding-the-future-2/


 Integration of novel theories from non-traditional researchers into established 

paradigms 

 Novel animal model systems 

 Innovation 

 The distillation of knowledge into practical new therapies for Marfan syndrome, 

EDS, LDS and other related disorders. 

Budget and Period: Up to $37,500 / year, for up to two years. 

 Applicants must have less than seven years of experience in a faculty position 

at the time of application submission 

 

RDA Deadline: 20.1.19 

Deadline: 1.2.19 

 
Application Guidelines   Application Forms   Apply Online   Web Page  
 
Back to Table 
 

 
 

Faculty Grant Program 
 

The grant program is designed to provide financial support for senior faculty 

members studying any or all disciplines involved in Marfan syndrome, VEDS, 

EDS, LDS, and other related conditions. 

 

Research Fields: Special Areas of Interest: 

Basic research, translational studies and clinical studies in: 

 Cardiovascular, orthopedic, pulmonary, pain, ophthalmologic and other 

pertinent areas utilizing synergistic collaborations  

 Integration of novel theories from non-traditional researchers into established 

paradigms 

 Novel animal model systems 

 Innovation 

 The distillation of knowledge into practical new therapies for Marfan syndrome, 

VEDS, EDS, LDS and other related conditions. 

 

Budget and Period: Up to $100,000 / year for two years. 

 

RDA Deadline: 17.3.19 

https://info.marfan.org/hubfs/EI19_guidelines-4.pdf
https://info.marfan.org/hubfs/EarlyForms2018en.pdf
https://www.marfan.org/early-investigator-grant-application
https://www.marfan.org/early-investigator-program


Deadline: 1.4.19 

 
Application Guidelines  Application Forms   Apply Online   Web Page  
 
Back to Table 
 

 
 

The Victor A. McKusick Fellowship Program 
 

Through this fellowship, The foundations hopes to cultivate promising young 

physician scientists or research scientists conducting basic, translational or clinical 

research in the field of Marfan syndrome and related disorders, and to stimulate 

their advancement toward independent research in this field. 

 
Budget and Period: A two - year award of up to $50,000 per year (for PhD's) 

and up to $75,000 per year (for MD’s). 

 

 Applicant must be up to six years past graduation. 

 Work must be done at a U.S. based institution. 

 
RDA Deadline: 17.1.19 

Deadline: 1.2.18 

 

Application Guidelines  Application Forms   Apply Online   Web Page   

 
Back to Table 
 

 
 

Clinical Research Program 

 

The Marfan Foundation is requesting proposals for clinical research studies 

focusing outside of the cardiovascular arena. Proposals can be retrospective or 

prospective and may utilize data obtained through registries/databases, 

observational studies, and surveys. 

 

Proposals should conduct scientifically rigorous research that produces valid new 

knowledge with clinical and quality of life endpoints in the absence of randomized 

clinical trials.  

 

Proposals may focus on patient-oriented research, including epidemiologic, 

behavioral, quality of life studies and outcomes research. 

 

Research Fields: Special Areas of Interest: 

 Ophthalmology 

https://info.marfan.org/hubfs/FAC19_guidelines-4.pdf
https://info.marfan.org/hubfs/FACforms2018en.pdf
https://www.marfan.org/faculty-grant-application
https://www.marfan.org/nm-cma-faculty-grant
https://info.marfan.org/hubfs/McK19_guidelines-4.pdf
https://info.marfan.org/hubfs/MCKforms2018en.pdf
https://www.marfan.org/fellowship-grant-application
https://www.marfan.org/mckusick-fellowship


 Orthopedics 

 Pulmonology 

 Gastroenterology 

 Allergy and immunology 

 Autism 

 ADHD, ADD 

 Physical therapy/exercise 

 Pain and fatigue 

 Mental and emotional health 

 Behavioral studies  

 Nutrition studies. 

 

Budget and Period: Grants can range from $25,000 - $50,000 / year 

for one or two years. 

 

RDA Deadline: 17.3.19 

Deadline: 1.4.19 

 

Call for Proposals   Application Guidelines  Application Forms   Apply Online 

Web Page   
 

General Call for Proposals   Back to Table 

 

 
 

 
 

The Research Society for Victorian Periodicals 

(RSVP) 
 

Field Development Grant  
 

* An opportunity for inter - disciplinary research * 

 

https://info.marfan.org/hubfs/CR19_rfp-3.pdf
https://info.marfan.org/hubfs/CR19_guidelines-4.pdf
https://info.marfan.org/hubfs/CRforms2018en.pdf
https://www.marfan.org/clinical-research-grant-application
https://www.marfan.org/clinical-research
https://info.marfan.org/hubfs/comboRFP19forEmailREV.pdf


The grant The RSVP Field Development Grant is intended to support one or a 

team of researchers in creating resources that will facilitate the work of other 

scholars in their studies of 19tn-century British newspapers and periodicals. 

 

Research Fields: Eligible projects must articulate how the proposed resource will 

enhance the ability of other scholars to conduct significant research in the history 

of nineteenth-century British newspapers and periodicals.  

 

Examples of eligible projects include, but are not limited to: 

 Collaborative projects to produce print or digital publications 

 Demonstration projects that make use of new technologies 

 Research tools such as indices and bibliographies 

 Digitization efforts 

 Workshops or seminars that address research methods for the study of 

periodicals. 

 

 
Budget and Period: Up to $27,500. 
 
The application portal will reopen on 5.2.19. 
 
RDA Deadline: 28.2.19 

Deadline: 15.3.19 

 
Call for Proposals   Apply Online    Home Page   Back to Table   

 

 
 

 
 

FSBI – An International Society for Fish Biology 
 

Small Research Grants 
 

The FSBI funds a number of small research projects each year to support 

members of the Society to undertake novel research into any aspect of fish 

biology and fisheries science that is relevant to the Society’s objectives. 

 

Budget and Period: Up to £5,000 

http://rs4vp.org/rsvp-field-development-grant/
https://rs4vp.fluidreview.com/
http://rs4vp.org/


 

 To be eligible you must be a paid up FSBI member at the time of making a 
grant application. Join the society. 

 
 

RDA Deadline: 18.12.18 , 15.4.19 , 18.8.19 

Deadline: 1.1.19 , 1.5.19 , 1.9.19 

 
Call for Proposals    Full Terms and Conditions    Back to Table    

 

 

 •●♦  עדכונים ותזכורות  •●♦

 
 

 
 

Ministry of Education Youth and Sports 
(MEYS) 

Czech Republic 
 

Ministry of Science and Technology of Israel 
(MOST) 

 

 

Czech-Israeli Cooperative Scientific Research 

♦  Call for Joint Project Proposals 2019-2021  ♦ 

‘Artificial Intelligence’ and ‘Clean-Tech’ 

 

The Call for Proposals is being announced on the basis of the Work Plan for 

Support of Joint Czech-Israeli Scientific Research Projects for the Years 2019-

2021, signed in Jerusalem on June 29th, 2018, between the Ministry of Education, 

Youth and Sports of the Czech Republic and the Ministry of Science and 

Technology of the State of Israel. 

 

Research Fields: Joint Czech-Israeli research teams are hereby invited to submit 

their joint research proposals on: 

 

https://www.fsbi.org.uk/membership/join/
https://www.fsbi.org.uk/funding/small-research-grants/
https://www.fsbi.org.uk/wp-content/uploads/2018/10/Small-Grant-TC.pdf


 Artificial Intelligence & Robotics: 

o Deep learning 

o Machine learning 

o Computer vision 

o Supervised learning 

 

 Clean-tech: 

 Embedded nano-materials in water/soil/waste/air treatment processes or 

technologies. 

o Embedded nano-materials for real-time environmental monitoring. 

 

Budget and Period: 150,000 € from each side, for a three-year period  

(50,000 € from each side for a year) 

 

RA Deadline: 17.1.19 

Deadline: 31.1.19 

As technical problems are possible, it is strongly recommended to submit the 
application well in advance of the application deadline. 
 

Call for Proposals   Web Page  Application Form   הסכם    Back to Table 
 

 

 כנסים

 
 

 
 

 גוריון בנגב ומרכז אוטיזם בנגב-אוניברסיטת בן
 מרכז ידע בנושא האוטיזם

 

 כנס "מחקר אוטיזם בישראל"
- Save the Date - 

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20181105/he/Call%20for%20Proposals-Czech-Israel%202019-2021.docx
https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/most_rfp20181105
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20181105/he/Application%20Form-Israel-Czech%202019.docx
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20181105/he/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%93%D7%95-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%9C-3%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D.docx


 

 "מחקר אוטיזם בישראלחברי הקהילה המדעית מוזמנים להשתתף בכנס "

 באוניברסיטת בן גוריון שבנגב.  2019בפברואר  14-13שיערך ב 

 
הכנס מיועד לחוקרים ורופאים מאוניברסיטאות ובתי חולים בישראל שעוסקים במחקר וטיפול 

 באוטיזם, כמו כן מוזמנים נציגי משרדי ממשלה, מנהלי תחומים בעמותות האוטיזם בארץ, ועוד.

 אינו מיועד לסטודנטים )בכוונת המרכז לערוך כנס גדול יותר בשנה הבאה(.בשלב זה, הכנס 

 

 של הכנס תיערך הכרות, גיבוש, וסקירה של כיווני המחקר הקיימים כיום  ביום הראשון

 בישראל.

 יוקדש לדיונים בשולחנות עגולים על עתיד מחקר האוטיזם בארץ, האפשרות לייצר  היום השני

 יצירת מאגר מידע לאומי משותף לכל החוקרים. שיתופי פעולה לאומיים, ו

 
כמו כן יתקיים דיון במטרות של מרכז הידע הלאומי לאוטיזם שהוקם השנה בחסות משרד המדע 

 באוניברסיטת בן גוריון ואמור לשרת את קהילת המחקר בישראל. 

 )תכנית מפורטת תתפרסם בעוד מספר שבועות(

 

 חייבת הרשמה מראש.השתתפות בכנס אינה מותנת בעלות, אך מ

 

 בחזרה להתחלה    מרכז אוטיזם בנגב   אודות הקמת מרכז הידע   הרשמה לכנס

 

 

 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,
 

 לתשומת לבכם, מספר הודעה מטעם רשות המחקר:

 
 :הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניותעריכת 

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

 .ד"ר מיכאל מעוזמדעית לעורך של הרשות 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

 

 
 

 קרנות מתעדכנות בהן קולות קוראים פעילים

 קרנות פנימיות -אפשרויות מימון 
 

 

https://goo.gl/forms/ptUM46x0rE2CsMVG2
http://in.bgu.ac.il/pages/news/national-autism-KB.aspx
https://www.negevautism.org.il/
http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/portal-for-research-and-development
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


 אתר רשות המחקר

 הנחיות כלליות
 

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

          03-9371402 

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

 alonaba@ariel.ac.il : לאחר מכן יש לשלוח אותו לכתובת האימייל כנדרש.

 

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

 

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

