
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

13.5.19 - 20.5.19  

 ♦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 מילות מפתח קול קורא

 קולות קוראים חיצוניים

 

 והטכנולוגיהמשרד המדע 

 
 קול קורא למלגות ע"ש אילן רמון

לתלמידי תואר שלישי 

דוקטורט -ולמשתלמים לפוסט

 2019לשנת 

 

 

תצפיות לעבר כדור הארץ 

מהחלל ; פלטפורמות של 

חלליות ומקטעי קרקע תומכי 

חלל: פיתוח מכשור, רכיבים, 

 תתי מערכות.

 

 

 משטרת ישראל

 
 קול קורא לעריכת מחקר

 

 

שיטור ואכיפת חוק ; 

קרימינולוגיה יישומית ; 

 -פשיעה ושיטור ; חוקי תנועה 

אכיפה אפקטיבית ; ניהול 

והכוונת תנועה ; צמצום 

 



עבירות תנועה ותאונות 

  דרכים

 

Foundation BBVA 
 

Frontiers of Knowledge 
Awards 

 

 

Physics ; chemistry ; 

mathematics ; biology 

and biomedicine ; 

information and 

communication 

technologies ; ecology 

and conservation 

biology ; climate change 

; economics ; finance ; 

management ; 

humanities and social 

sciences ; music 

 

 

The Hogeg Blockchain 

Research institute 

 
Call for Research Proposals 

 

 

Blockchain technology: 

multidisciplinary 

research, theory-

oriented research, theory 

– oriented, applicative, 

and application-oriented 

research collaborations 

 

 

Health Effects Institute 

(HEI) 

 

RFA 19-1 

Applying Novel Approaches 

to Improve Long-Term 

Exposure Assessment of 

Outdoor Air Pollution for 

Health Studies 

 

Outdoor air pollution: 

long-term exposure 

assessment 

 
 
 



 

American Chemical 

Society  

Petroleum Research Fund 

 

New Directions (ND) Grants 

 

 

Petroleum and fossil 

fuels, in the fields of: 

synthetic organic 

chemistry, physical 

organic chemistry, 

surface science , 

chemical physics / 

physical chemistry, 

polymer science , 

geology and geophysics 

, chemical and 

petroleum  engineering , 

materials science 

 

 קולות קוראים פנימיים

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
 

 דיסציפלינרי -אינט קורא קול
 החברה במדעי המחקרים לעידוד

 והרוח
 

 

דיסציפלינרי -מחקר אינטר

במגוון תחומים לבחירת 

 החוקרים

 

 

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
 

 דיסציפלינרי -אינט קורא קול
 הבריאות במדעי המחקרים לעידוד

 

 

דיסציפלינרי -מחקר אינטר

במגוון תחומים לבחירת 

 החוקרים

 

 כנסים

 

  האקדמיה הישראלית הצעירה
 

 Academixכנס 

 

 מגוון נושאים לבחירת
 ראו הזמנה - משתתפי הכנס

 

 עדכונים ותזכורות

 

Ariel Cyber 

Innovation Center 

 

 

Cyber-Security: 

 



Call for Cyber-Security 
Research Proposals 

 
** Deadlines Updated ** 

 

Systems Security 

(including networks, mobile 

systems, web systems, 

cloud, OS, storage and 

firmware); hardware and 

embedded systems; 

cryptography and 

cryptanalysis; applied 

multiparty computation; 

applications of AI and 

related fields to cyber 

security; security analysis 

and security 

measurements; Security of 

cyber-physical systems, 

natural infrastructures and 

the IoT; human interaction 

and usability; privacy and 

personal data in 

cyberspace 

 

 הודעות רשות המחקר

 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות 

 

 
 

 

 
 

 משרד המדע והטכנולוגיה
 

 קול קורא למלגות ע"ש אילן רמון 

 2019דוקטורט לשנת -לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט

 



במטרה להגדיל את התשתית האנושית העוסקת בתחומי החלל בישראל, משרד המדע והטכנולוגיה 

דוקטורט -מפרסם בזאת קול קורא לקבלת בקשות למלגות לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט

  .שתכנית המחקר שלהם מתבצעת במוסדות להשכלה גבוהה ובמכוני מחקר ציבוריים בישראל

 

 : תחומי מחקר

 קרים בתחום תצפיות לעבר כדור הארץ מהחללמח 

 פיתוח מכשור, רכיבים, תתי מערכות ומכלולים לפלטפורמות חלליות ולמקטעי קרקע תומכי חלל 

 

 .או המלצות לקידום מדיניות\על תכנית המחקר לכלול היתכנות יישומית ו

 
   :תקופה ותקציב

 לתקופה של שלוש שנים;₪ 250,000עד  - לתלמידי תואר שלישי , 

 לתקופה של שנתיים.₪ 200,000עד  - דוקטורט-למשתלמים לפוסט , 

 

משתלם רשאי לקבל מלגות נוספות או פרסי הצטיינות מכל מקור )כולל מקור ממשלתי, לרבות הקרן 

 הלאומית למדע( 

 עד לתקרה הנהוגה במוסד בהתאם לתקנון המצוי במוסד אך בכל מקרה לא יותר מהסכומים דלהלן:

 לשנה; ₪ 145,500עד  - משתלם לדוקטורט

 לשנה ₪ 157,500עד  - משתלם לפוסט דוקטורט

 

 :תנאי סף

 .)המשתלם הינו אזרח ישראלי, תושב קבע או בעל מעמד עולה )כמוגדר במשרד הפנים 

 ר תבוצע במסגרת ההשתלמות כוללת תכנית לביצוע מחקר בעל היתכנות יישומית תכנית המחקר אש

 ופוטנציאל כלכלי בתחומים הרלוונטיים.

 ברשות המשתלם תכנית מחקר מאושרת לדוקטורט על ידי הגורמים למשתלמים לתואר שלישי :

 המוסמכים על כך במוסד האקדמי. 

 למשתלמים לפוסטדוקטורט: 

 דוקטורט במוסד והוא בעל תואר שלישי,-תלמות לפוסטהמשתלם מעוניין לבצע הש -

שנים ממועד ההשתלמות המתוכנן ואשר בידו אישור המעיד על סיום  4שקיבל את התואר בתוך 

 הדוקטורט. 

 המשתלם אינו מקיים את ההשתלמות במעבדה או במחלקה בהן למד לתואר שלישי. -

 

  חות במהלך תקופת ההתקשרות שעות לפ 100המשתלם יבצע פעילות התנדבותית בהיקף של 

 הקבועה בהסכם.

 

 2.7.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 



 

 (15:00)עד השעה  16.7.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה    נהלים    הסכם   טופס הגשה   עמוד הבית   קול קורא

 

 
 

 

 
 משטרת ישראל

 

 קול קורא לעריכת מחקר
 

גון/מחלקת אסטרטגיה, מזמינה בזאת מוסדות אקדמיים משטרת ישראל, באמצעות אגף התכנון והאר

 .ומכוני מחקר להגיש הצעות לעריכת מחקרים

 

   :תחומי המחקר

 דיסציפלינריים בנושאי פשיעה ושיטור.-שיטור ואכיפת חוק, קרימינולוגיה יישומית ומחקרים מולטי (1

 אפקטיבית של חוקי תנועה, ניהול והכוונת תנועה ומודלים, שיטות ואמצעים לצמצוםאכיפה  (2

 עבירות תנועה ותאונות דרכים.

 

 המחקר הינו ללא תמורה כספית בין הצדדים.

 
 הצעות המחקר ושאלות ההבהרה יוגשו לכתובת המייל v.ilkerendvash@police.go. 

 .16:00בשעה  2.6.2019תאריך אחרון להגשת שאלות הבהרה: 

 
 16.6.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (16:00)עד השעה  30.6.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה  עמוד הקול הקורא   הסכם   קול קורא וטפסים
 

 
 

 

 

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/3_most_rfp20190506/he/%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202019.docx
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/3_most_rfp20190506
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/3_most_rfp20190506/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%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F%202019.docx
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/3_most_rfp20190506/he/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202019.docx
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/3_most_rfp20190506/he/%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%202018.docx
mailto:kerendvash@police.gov.il
https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/298081.docx
https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/298082.docx
https://www.mr.gov.il/officestenders/Pages/officetender.aspx?pID=633847


 

 
 

Foundation BBVA 
 

Frontiers of Knowledge Awards 
 
The BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Awards recognize fundamental 

contributions in a broad array of areas of scientific knowledge, technology, humanities 

and artistic creation, as listed in these call conditions. 

 
The name of the scheme is intended to denote not only research work that substantially 

enlarges the scope of our current knowledge – pushing forward the frontiers of the known 

world – but also the meeting and overlap of different disciplinary areas and the 

emergence of new fields. 

 

Candidates may be one or more natural persons of any nationality, without limitation of 

number, that have made independent or convergent contributions to a given advance, 

whether due to a formal collaboration (with the nominees belonging to one or more 

groups) or parallel working.  

 

The awards are also open to scientific or cultural organizations that can be collectively 

credited with exceptional contributions to scientific knowledge, cultural creation or the 

fight against climate change. 

 

Research Fields: The Awards program honors fundamental disciplinary and 

interdisciplinary advances. The areas addressed by this family of awards are: 

 

1. Basic Sciences (Physics, Chemistry, Mathematics) 

2. Biology and Biomedicine 

3. Information and Communication Technologies 

4. Ecology and Conservation Biology 

5. Climate Change 

The award recognizes both research endeavors in confronting this challenge and 

impactful actions informed by the best science 

6. Economics, Finance and Management 

7. Humanities and Social Sciences 

8. Music and Opera 

 

 



 

Award Content: In each of the eight categories, the award will consist of: 

A monetary award of € 400,000 , a diploma and a commemorative artwork. 

In the event that an award is shared by more than one person, its monetary amount will 

be divided equally among all recipients. 

 

RA Deadline: 16.6.19 

Deadline: 30.6.19 (23:00 GMT) 

 

Call for Nominations    Web Page    Back to Table   

 
 

 
 

The Hogeg Blockchain Research institute  
 

Call for Research Proposals 

 
The Hogeg Blockchain Research Institute invites researchers from all academic 

disciplines to submit proposals for research papers on Blockchain technology. 

 

Research Fields: Blockchain technology. 

The institute encourages foundational multidisciplinary scientific research 

(for example, research on computer sciences, cryptography, data, cyber and security 

sciences, economics, finance, law, social sciences, medicine and public policy) as well as 

theory-oriented, applicative, and application-oriented research collaborations conducted 

by a broad range of subject matter experts, both local and global, who come not only from 

varied disciplines but also from different networks. 

 

The institute welcomes research proposals from various academic fields and different 

research methodologies. 

 

Budget: 30,000 NIS 

 

 

RA Deadline: 15.8.19 

Deadline: 30.8.19 

 

Call for Proposals   Back to Table 

https://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/wp-content/uploads/sites/2/2019/01/12th_edition_BBVA_Foundation_Frontiers_of_knowledge_Awards_call_conditions.pdf
https://www.frontiersofknowledgeawards-fbbva.es/conditions/
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_Tau_HogegBlockchainInstitute_8.2019.pdf


 

 
 

 
 

Health Effects Institute (HEI) 
 

RFA 19-1 Applying Novel Approaches to Improve Long-Term 

Exposure Assessment of Outdoor Air Pollution for Health Studies 
 

HEI is seeking to fund studies to advance exposure assessment for air pollution and 

health studies using sensors, mobile monitoring, tracking technologies, and other 

approaches.  

 

The studies should develop and apply novel approaches to improve long-term (months to 

years) exposure assessment of outdoor air pollutants whose levels vary greatly in space 

and time. 

 

Research Fields: Request for Applications (RFA) 19-1 solicits applications for studies 

designed to quantitatively evaluate exposure measurement error and to determine the 

potential impact of using novel approaches to assess exposures to air pollution on health 

estimates.  

 

The approaches of interest include, but are not limited to: 

 

 Harnessing novel measurement technologies: air pollution sensors, mobile 

monitoring, location tracking, and other technologies that are increasingly being used 

to measure air pollution and human activity at fine spatial and temporal scales 

 

 Exposure assessment modeling approaches:  

hybrid models, machine learning, and other statistical techniques. 

 

 

Budget and Period: $800,000 for a period of 2-3 years. 

 

 



RA Deadline (Preliminary Applications): 20.5.19 

Deadline (Preliminary Applications): 3.6.19 

 

RA Deadline (Full – by invitation): 2.9.19 

Deadline (Full - by invitation): 16.9.19 

 
Call for Proposals   Web Page   Instructions and Forms 

Preliminary Application Form      Back to Table 
 

 
 

 
 

American Chemical Society 

Petroleum Research Fund 

 
ACS PRF research grant programs support fundamental research in the petroleum field, 

and development of the next generation of engineers and scientists through advanced 

scientific education. Research areas supported include chemistry, the earth sciences, 

chemical and petroleum engineering, and related fields such as polymers and materials 

science. 

 

New Directions (ND) Grants 
 

The New Directions Grants Program aims to stimulate a new direction of research for 

established faculty, and to support the careers of their student scientists and engineers. 

 

 The New Directions (ND) grants program provides funds to scientists and engineers 

with limited - or even no - preliminary results for a research project they wish to 

pursue, and who intend to use the PRF-driven preliminary results to seek continuation 

funding from other agencies.  

 

Research Fields:  Research in the petroleum and fossil fuels field, within the following 

areas of support. 

 

The proposed research should be in a "new direction" and not be in the same direction as 

- or overlap with - current projects in the lead PI’s research group.   

 

https://www.healtheffects.org/system/files/RFA19-1-March-28-2019.pdf
https://www.healtheffects.org/rfa/rfa-19-1-applying-novel-approaches-improve-long-term-exposure-assessment-outdoor-air-pollution
https://www.healtheffects.org/research/funding/application-instructions
https://www.healtheffects.org/system/files/PreliminaryApplicationForm-RFA19-1.docx
https://www.acs.org/content/acs/en/funding-and-awards/grants/prf/researchtopics.html


Excluded from consideration will be: 

 Lead PIs who have had previous support or current funding for the project 

 Proposals presenting ideas that are a logical extension of ongoing research from the 

lead PI’s laboratory. 

 

Preliminary results and/or communications are not required. 

 

Budget and Period: Up to  $110,000 for a two-year period. 

 

Eligibility: Each principal investigator (lead and co-PI) must be eligible to serve as the 

formal, official supervisor of graduate students in graduate degree programs. Emeritus 

faculty who may supervise post-doctoral fellows are also eligible to apply. 

 

 Principal investigators (lead PI or co-PI) may have only one ND grant application 

considered in a 12-month period. 

 

 

♦  Submission window opens at 23.9.19  ♦ 
 

 
RDA Deadline: 18.9.19 

Deadline: 18.10.19 

 
Call for Proposals    Eligibility, Terms and Conditions   Proposal Submission Help     Back to 

Table  

 

 קולות קוראים פנימיים

 
 

 
 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
 

 והרוח החברה במדעי המחקרים לעידוד דיסציפלינרי אינטר קורא קול
 

 הבכיר הסגל חברי של מחקרים תממן המחקר רשות ואיכותי, מגוון מחקר לעודד ממאמצנו כחלק

 .והרוח החברה למדעי הפקולטה ממחלקות

 

 :סוגים משני מחקרים עבור מימון לקבל יהיה ניתן השנה

https://www.acs.org/content/acs/en/funding-and-awards/grants/prf/programs/nd.html#P27_2635
https://www.acs.org/content/dam/acsorg/funding/grants/prf/programs/nd/nd_etc_oct%202019.pdf
https://www.acs.org/content/acs/en/funding-and-awards/grants/prf/programs/igam-proposal-submission-help.html


 

  מחלקות שתי מלפחות לחוקרים : יוענקפקולטטי פנים דיסציפלינארי -אינט מחקר 

 .משותפת מחקר הצעת בה יציגו באותה הפקולטה, –שונות 

 

 הצעת שיציגו מהפקולטה לחוקרים יוענק: חוץ פקולטטי דיסציפלינארי-אינטר מחקר 

 .באוניברסיטה אחרים ספר בתי/מפקולטות חוקרים עם -מחקר 

 
 

 , לתקופה של שנה אחת. ₪ 20,000: גובה המענק

 

 .בקישור המצורף הטופס גבי על להגיש יש המחקר הצעת את

. "מחקר למענק בקשה" - "לתקציב בלשונית "בקשות המחקר רשות של הפורטל באמצעות יוגש הטופס

 .המחקר רשות לפורטל הנחיות הבא: בקישור המופיעות בהנחיות להיעזר ניתן

 

 .אנא שימו לב לתנאי הסף המצוינים במסמך הקול הקורא 

 

 27.6.19 תאריך הגשה לרשות המחקר:

 
 בחזרה לטבלה   טופס בקשה   קול קורא

 

 
 

 
 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
 

 הבריאות במדעי המחקרים לעידוד דיסציפלינרי אינטר קורא קול
 

 הבכיר הסגל חברי של מחקרים תממן המחקר רשות ואיכותי, מגוון מחקר לעודד ממאמצנו כחלק

 .למדעי הבריאות הפקולטה ממחלקות

 

 :סוגים משני מחקרים עבור מימון לקבל יהיה השנה, ניתן
 

 מחלקות שתי מלפחות לחוקרים יוענק :פקולטטי פנים דיסציפלינארי-אינטר מחקר 

 .משותפת מחקר הצעת באותה הפקולטה, בה יציגו -שונות 

 

  הצעת שיציגו מהפקולטה לחוקרים יוענק :פקולטטי בין דיסציפלינארי-אינטר מחקר 

 .באוניברסיטה אחרים ספר בתי/מפקולטות עם חוקרים מחקר

 

 , לתקופה של שנה אחת. ₪ 20,000: גובה המענק

 

 .בקישור המצורף הטופס גבי על להגיש יש המחקר הצעת את

http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/portal-for-research-and-development
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2018/Call_for_Proposals_Ariel_SocialScience_2018.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_Ariel_Interdisciplinary_Form501_14_06.2019.doc


. "מחקר למענק בקשה" - "לתקציב בלשונית "בקשות המחקר רשות של הפורטל באמצעות יוגש הטופס

 .המחקר רשות לפורטל הנחיות הבא: בקישור המופיעות בהנחיות להיעזר ניתן

 

 .אנא שימו לב לתנאי הסף המצוינים במסמך הקול הקורא 

 

 27.6.19 יך הגשה לרשות המחקר:תאר

 

 בחזרה לטבלה   טופס בקשה   קול קורא

 

 

 כנסים
 

 

 
 

 האקדמיה הישראלית הצעירה
 

 Academixכנס 
 

 לכתיבה שקט זמן בין המשלב תחומי -רב לכנס את קהל החוקרים מזמינה הישראלית הצעירה האקדמיה
 .שונים מעולמות מדענים עם לבין מפגשים ,אישי ומחקר

 
 .החיים ומדעי מדויקים מדעים ,החברה מדעי ,הרוח מדעי - הדעת תחומי מכל לחוקרים הכנס מיועד

 
 ,19.9.2019-15הנכס יתקיים בין התאריכים 

 מורן קיבוץ של הכפרי באירוח

 .מלאים אירוח בתנאי לילות 4 של לינה כוללת ההשתתפות

 .הכנס משתתפי עבור סגור יהיה האתר

 
 בחזרה לטבלה   למידע נוסף

 

 

 •●♦  עדכונים ותזכורות  •●♦
 

 

 

 

http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/portal-for-research-and-development
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2018/Call_for_Proposals_Ariel_HealthSciences_2018.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_Ariel_Interdisciplinary_Form501_14_06.2019.doc
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Participation_Academix_9.2019.pdf


Ariel Cyber Innovation Center 
 

Call for Cyber-Security Research Proposals 
 

** Deadlines Updated ** 

 
The Ariel Cyber Innovation Center has set its main goals to be the promotion of world-

class cyber security research at Ariel University and the development and promotion of 

world-wide leading cyber security researchers. 

 

With these goals at hand, the Ariel Cyber Innovation Center is soliciting proposals for 

funding research projects in cyber security. The emphasis will be on innovative and 

forward-looking research that may assist in establishing the Ariel Cyber Innovation Center 

as a world leader in cyber security research. 

 

 The call is open to all the active academic staff at Ariel University as well as to 

external researchers who wish to be part of the Ariel Cyber Innovation Center. 

 

Research Fields:  Possible research topics include (but are not limited to): 

 Systems security (including network security, mobile systems security, web 

systems security, cloud security, OS security, storage security, and firmware 

security) 

 Hardware and embedded systems security 

 Cybersecurity oriented cryptography and cryptanalysis 

 Applied multiparty computation 

 Applications of artificial intelligence and related fields (such as machine 

learning, natural language processing, or decision making) to cyber security 

(including applications such as vulnerability testing, detection of anomalous 

behavior or of malware, adversarial machine learning, privacy, etc.) 

 Security analysis and security measurements (such as measurement of fraud, 

malware, spam, resiliency, or human behavior) 

 Security of cyber-physical systems, national infrastructures, and the Internet 

of Things 

 Human interaction and usability aspects of cyber security 

 Privacy and personal data in cyberspace 

 



There are three types of research grants: regular, exploratory and travel. Proposals 

should clearly state the track they apply for, and the duration of the proposed research.  

 

1. Regular Research Grants (RRG): 
 
These are regular research grants, 3 years in duration. 
 

 The committee will be inclined to favor proposals that present some type of 
collaboration, such as, international collaborations with foreign research 
groups, employments of foreign research students or postdoctoral 
researchers, and hosting a visiting scientists from abroad. 

 

 The scientific committee will place particular importance on novelty, 

methodology and suitable for publication at a top-tier scientific venues.      

 
This RFP requires submission of a LOI. A selected few of the submitted proposals 
will advance to a second stage, and submit a full proposal. 

 
            Deadline: 26.5.19 

 

 
         

2. Exploratory Research Grants (ERG): 

 

Short term programs – for up to 1 year in duration. 

 

These proposals should identify a relevant subtopic for obtaining the required 

knowledge and personnel for designing a research program in this subtopic. 

 

This program requiers one stage submission only. 

 

         Deadline: 26.5.19 
 

 
 

3. Travel Proposals (TP): 
 
These proposals are for short and long term visits overseas. 
 

 A short-term visit can be to one of the top security conferences (IEEE S&P, 

ACM CCS, and Usenix Security), or to a top security lab. 

 

 A long-term visit can be to a top security lab, and can include a summer 

internship, semester overseas, and so on up to 4 months. 

 

 Travel proposals can be submitted at any time (at least 6 weeks prior to travel), 

and should consist of a single page. There is no second stage for travel 

proposals. 



 

          Deadline: Rolling 

 

 
 

Budget: Funding will be based on the regulations of the Center and can be used for 

supporting graduate students, post-doctoral fellows, academic visitors and research 

assistants. Funding can also be used for travel, literature, and equipment. 

 

The amount of funding will be comparable to that of ISF grants. 

The supported personnel can either be working in Ariel University, or work externally.  

 

 

 An individual researcher can be a PI in at most two proposals (not including travel 
proposals). 

 

 
For any additional information or inquiries regarding this call for proposals, please send 

a message to acic@ariel.ac.il. 
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 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,
 

 לתשומת לבכם, מספר הודעה מטעם רשות המחקר:

 
 :עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות

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

 .ד"ר מיכאל מעוזלעורך של הרשות למחקר ופיתוח, 

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

 .קרשימו לב, על ההצעה להיות מוכנה במסגרת מגבלות הזמן של הקרן ורשות המח

 

 בחזרה לטבלה

 

 
 

 קרנות מתעדכנות בהן קולות קוראים פעילים

 קרנות פנימיות -אפשרויות מימון 
 

 

mailto:acic@ariel.ac.il
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_ArielCyberInnovationCenter_CyberSecurity_CFP.pdf
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 מחקר יש להעביר לרשות המחקר לאלונה בן עיון בדוא"ל:הצעות     ·      

          03-9371402 

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

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

 

 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

