
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

14.1.19 – 21.1.19 

 ♦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 קול קורא

 

 המועצה להשכלה גבוהה

 הועדה לתכנון ולתקצוב

 

 למחקר גג-מרכזי של ביסוס/בהקמה תמיכה

 הנתונים במדעי

 

 

 

 המשרד להגנת הסביבה
 

 קול קורא למחקרים בנושא ים וחופים
 

 

 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 

 קול קורא לתוכניות מחקר ותצפיות שדה

 2019בענף אגוזי אדמה לשנת 

 

 



 

 הבריאות משרד

 ולוגיסטיקה נכסים רכש אגף

 

 69/2018 מס  פומבי מכרז

 הלאומית התכנית הפעלת שירותי לקבלת

 תהליך תוצאה ומדדי מדדי להערכת

 הנפש בבריאות השיקום במערך 

 

 
 

 

The Academic and Scientific 

Cooperation Office of the French 

Embassy in Israel 

 

The “Chateaubriand” 2019-2020 

Fellowships Call for Proposals 

 

 

 

Autism Speaks 

2019 Request for Applications 

 

Understanding ASD - Genetics to 

Behavior - Dataset Analysis 

♦ 

Postdoctoral Fellowships 

 

 

 קולות קוראים פנימיים

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 רשות המחקר

 

 מחקר לעידוד 2019ינואר  קורא קול

 בכיר סגל חברי - באוניברסיטה

 

 

 כנסים

 

Israel Institute of Technology 

(Technion) 

Israel Society for Oxygen and 

Free Radical Research 

 

 

 
 



ISOFRR 33rd Annual Meeting 

Advances in Redox Biology and 

Medicine 

 

 

 הודעות רשות המחקר

 

 

 
 

 המועצה להשכלה גבוהה

 הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(
 

 מוסדי מחקר ציוד למענקי בקשות להגשת תחרותי קורא קול

 )פ"תש(א'  מחזור- המחקר  לאוניברסיטאות

 

 שימו לב!

 מחר תאריך ההגשה האחרון לרשות המחקר

15.1.19 

 

 15.1.19תאריך הגשה לרשות המחקר )הצעה מקדמית לרשות המחקר(: 

 28.2.19לפי הזמנה(:  -תאריך הגשה לרשות המחקר )הצעה מלאה 

 14.3.19מרוכזת לקרן על ידי המוסד: תאריך גשה 

 

   קול קורא וטופס להגשת ההצעה המלאה 

 

 ר באנגלית לקרנות חיצוניותעריכת הצעות מחק 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2018/Call_for_Proposals_VATAT_TsiudMosdi_12.2018.pdf


 

 
 

 המועצה להשכלה גבוהה

 הועדה לתכנון ולתקצוב
 

 הנתונים במדעי למחקר גג-מרכזי של ביסוס/בהקמה תמיכה

 

 של וויזואליזציה לאיסוף, ניהול, עיבוד, ניתוח מתייחס (data sciences)הנתונים  מדעי תחום

 נתונים

 ,משמעות לניתוח גם כמו מסחריות, ואפליקציות אקדמיות דיסציפלינות של רחב למנעד המשויכים

 .הנאספים הנתונים על הנשענים כלים ופיתוח מסקנות הוצאת

 

 ת,"ות/ג"מל החליטה ב"תשפ-ז"תשע לשנים הגבוהה להשכלה שנתית-הרב מהתכנית כחלק

 הלאומית ברמה ועקבית משמעותית השקעה אשר ,הנתונים מדעי תחום בפיתוח מאמצים לרכז

 בחזית ישראל של ובמעמדה הישראליות ביכולות המחקר מדרגה לקפיצת להביא צפויה בפיתוחו

 .העולמי הידע

 

 ידי על בו, העוסקים מעגל את ולהרחיב התחום את לקדם היא מוסדיים גג-במרכזי התמיכה מטרת

 בליבת הנמצאות אלה :ביניהן פעולה ומשתפות מדברות השונות הדיסציפלינות שבו מרחב יצירת

 מוגבר שימוש עושות שבחלקן אחרות ודיסציפלינות התחום במעטפת הנמצאות אלו הנתונים, מדעי

 בתחומים הנתונים מדעי של מתקדמים וכלים בגישות השימוש הגברת תוך זאת כל בנתונים, 

 .רחבים

 

 מנת על קיימות, פעילויות של איגום בנייה, הסבה, או ידי על היא זאת לעשות ביותר היעילה הדרך

 בתוך בתחום הפעילות של והמכוון המגבש המרכזי, המוביל שיהיה אינטגרטיבי גג-מרכז ליצור

 .המוסד

 

 :קשר לתחומי מחקר

 בחובם טומנים האקדמי, והם המרחב של התוכן תחומי כל לכמעט נגיעה יש הנתונים למדעי

 פוטנציאל

 .והרוח החברה במדעי גם אלא המדויקים במדעים רק לא דרך ופריצת חדשנות

 

 שנים. 4לשנה, לתקופה של עד  ₪מיליון  2: תקופה ותקציב

 

  25%המוסד יתבקש להוסיף מימון משלים בערך של . 

לשנה, על המוסד  ₪מיליון  2על מנת לקבל את השתתפות ות"ת בגובה  –בצורה זו 

 מיליון לשנה. 0.5להשתתף בתקציב המרכז בסף של 



 

 .הבקשה מוגשת על ידי המוסדות

 האוניברסיטה החלה לעבוד על כתיבת הצעה לקול קורא זה.

 מידע נוסף ופרטים אודות ההצטרפות יישלחו במשך השבוע הקרוב.

 ות ניתן לפנות לגב' אילת בנקוביץ' מרשות המחקרלשאל

 ayeletbe@ariel.ac.ilבדוא"ל: 
 

 03-9143006או בטלפון: 
 

 בחזרה לטבלה    מסמך הקול הקורא

 
 

 
 

 המשרד להגנת הסביבה

 קול קורא למחקרים בנושא ים וחופים

 

המשרד להגנת הסביבה מבקש לקדם מחקרים וסקרים בתחום הסביבה הימית בים התיכון 

 .ובמפרץ אילת

 

 : תקציר נושאי המחקרים:תחומי מחקר

  מקורות פסולת פלסטיק בחופי הים התיכון ומפרץ אילתאיתור 

  שיטות להקמת הגנות חופיות המפחיתות את הפגיעה בסביבה בהתייחס למיקום ספציפי

 ולמאפייניו

  השפעת מבנים ימיים מתוכננים על הסביבה הימית ודרכי התמודדות לצמצום פגיעה

 סביבתית

 בהעומס מבנים ימיים מתוכננים בים והשפעתם על הסבי 

 טיפול באירועי דליפה של דלקים לרבות דליפות סוגי קונדנסט שונים ממאגרי הגז 

 חקר השפעת הכתם הצהוב על הסביבה הימית באפולוניה 

 

 3המשרד מעוניין לבחור הצעה אחת בכל נושא. תקופת המחקר תהיה עד   :תקופה ותקציב

 שנים.

 

 ף שקלים לפי הפירוט הבא:אל 750תקציב מקסימלי משוער כולל לכל ההצעות יהיה עד 

mailto:ayeletbe@ariel.ac.il
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_Vatat_MerkazDataScience_03.2019.pdf


 

 
 

 ף למידע אודות תנאי המכרז ופרטים נוספים, אנא עיינו במסמך הקול הקורא, המצור

 בקישור מטה.

 

 3.3.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 17.3.19תאריך הגשה לקרן: 

 

 בחזרה לטבלה   עמוד הקול הקורא   קול קורא

 
 

 
 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 2019קול קורא לתוכניות מחקר ותצפיות שדה בענף אגוזי אדמה לשנת 

 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/EnvInfo/CS-Support/Pages/support-2019-Chief-Scientist.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/EnvInfo/CS-Support/Pages/support-2019-Chief-Scientist.aspx


, שימומנו ע"י 2019הנהלת ענף אגוזי האדמה, קוראת להגשת הצעות מחקר בתחום הענף לשנת 

 המועצה לשיווק אגוזי אדמה מתקציב מו"פ הנהלת ענף אגוזי אדמה.

 

 :2019יעדי הענף לשנת 

 לקוחות בארץ ובחו"להתאמת איכות היבול בהתאם לדרישות ה 

 הגנת הצומח 

 שיפור איכות זרעי אגוזי אדמה 

 ממשק והעלאת הרווחיות 

 

 לפירוט נוסף, נא עיינו במסמך היעדים המלא, בקישור מטה.

 

 : לא מצוינת תקרת גובה המענק.גובה המענק

 
 31.1.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 15.2.19תאריך הגשה לקרן: 

 

 בחזרה לטבלה   דף שער   יעדי הענף   קול קורא

 

 
 

 
 

 הבריאות משרד
 ולוגיסטיקה נכסים רכש אגף

 

 69/2018 מס פומבי מכרז

 תוצאה מדדי להערכת הלאומית התכנית הפעלת שירותי לקבלת

 הנפש בבריאות השיקום במערך תהליך ומדדי
 

 להערכת התכנית הלאומית הפעלת שירותי לקבלת הצעות לקבלת בזאת הבריאות פונה משרד

 .הנפש בבריאות השיקום במערך תהליך ומדדי תוצאה מדדי

 

 :תנאי סף מקצועיים

 זה, לכל הצעות במכרז להגשת האחרון למועד שקדמו השנים 4 במשך ביצע המציע 

 על .כלכליים היבטים שניים לפחות, כללו מתוכם חברתיים מחקרים/פרויקטים 5 הפחות

 /פרויקטים  זה בסעיף(במצטבר  הבאים התנאים לעמוד בכל מחקרים / הפרויקטים כלל

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_AgriEgozeiAdama_02.2019.docx
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_AgriEgozeiAdama_Yeadim_02.2019.docx
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_AgriEgozeiAdama_DapeiShaar_02.2019.docx.doc


 חברתיים מחקרים

 והקליטה(: העלייה החינוך, ,הרווחה הבריאות, בתחומי

 .לפחות עבודה שעות 500 של בהיקף היה מחקר / פרויקט כל -

 .מחקר מתודולוגיית בניית כלל המחקר/הפרויקט -

 .והצגתם ניתוחם ,למערכת ממוחשבת הזנתם ,נתונים איסוף כלל המחקר/הפרויקט -

 

 :מהתחומים הבאים יותר או באחד לפחות שלישי אקדמי תואר החוקר הראשי יהיה בעל

 
 :העניין לפי ,החלופיות הבאות מהאפשרויות לאחת בהתאם מקצועי רישוי בעל גם בנוסף להיות עליו

 הסוציאליים העובדים בפנקס רישום; 

 הפסיכולוגים בפנקס רישום; 

 הבריאות משרד מטעם בעיסוק בריפוי מקצוע תעודת בעל; 

 בסיעוד לעסוק רישיון בעל; 
 

 לפירוט המלא של תנאי הסף עבור אנשי צוות התפעול, אנא עיינו במסמך הקול הקורא.

 
 .לשנתיים הינה הראשונה ההתקשרות : תקופתתקופה ותקציב

 'אחת כל אחת שנה בנות שש תקופות בעוד ההתקשרות תקופת להאריך את הזכות קיימת למזמין
 .שנים 8 על תעלה לא הארכותיה על ההתקשרות בסה"כ תקופת

 
 חיצוניים" יועצים עם התקשרות התשלום יתבצע לפי "תעריפי

 

 5.2.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (12:00)עד השעה  19.2.19תאריך הגשה לקרן: 

 

 בחזרה לטבלה   קול קורא ומסמכי המכרז

 

 

The Academic and Scientific Cooperation Office of 

the French Embassy in Israel 

The “Chateaubriand” 2019-2020 Fellowships Call for Proposals 

Fellowships Program for Israelis willing to do research in France 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_MisradHabriut_HafalatTochnit_02.2019.pdf


 

The Academic and Scientific Cooperation Office of the French Embassy in Israel 

aims to promote and stimulate the exchange of knowledge and know-how 

between France and Israel. 

 

In the frame of this Call, Israeli scientists, willing to do research, may qualify for a 

fellowship from the French Government. The research will be performed at a 

French University, a School of Engineering or a Public Laboratory. 

 

Research Fields: Any field of research is relevant, such as Exact and Life 

Sciences, Medicine, Humanities and Social Sciences. 

 

 Before applying for a fellowship, the candidates must contact the French host 

institution to get a formal and detailed invitation or to register at a French 

university (for doing a Ph.D.). 

 

Budget and Period: The fellowships are available: 

 

- For a researcher - 1 to 6 months, with a monthly stepend of 2,015 Euros. 
 

- For a Ph.D. student - 12 consecutive months, with a monthly stipend of 

1,060 Euros. 

 
Health insurance is also provided. 
 
Information Days: You are welcome to attend one of the Information Sessions 
following: 
 

 Tel-Aviv:  

Friday, December 21st at 10 am, 

at the French Institute in Tel Aviv, Sderot Rothschild, 7, 1st floor.  

Registration 

 Jerusalem: 

Friday, January 18th at 10 am, 

at the Centre de Recherche Français à Jérusalem (CRFJ), 3, 

Shimshon St., Baka, Jerusalem. 

Registration 

 
RDA Deadline: 14.2.19 

Deadline: 28.2.19 

Call for Proposals    Call in Hebrew   Back to Table 

 
 

https://webmail.cnrs.fr/my.policy
https://webmail.cnrs.fr/owa/redir.aspx?C=iioG1rf7KOGK9UIKnhZJURriLwXhtG0kSecQgdgEwABlX5xCp2nWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.france-israel-fellows.com%2f
http://www.crfj.org/fellowships-program-for-israelis-willing-to-do-research-in-france/
http://institutfrancais-israel.com/he/%D7%A9%D7%90%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9F-chateaubriand/


 
 

Autism Speaks 
2019 Request for Applications 

 

Autism Speaks is dedicated to promoting solutions, across the spectrum and 

throughout the life span, for the needs of individuals with autism and their families. 
 

Understanding ASD - Genetics to Behavior - Dataset Analysis 
 

The foundation is seeking novel grant applications to increase the basic 

understanding of autism – from genetics to behavior – by analyzing important 

datasets generated by Autism Speaks through its many programs and 

partnerships. 

 

 Applications that co-analyze both Autism Speaks and non-Autism Speaks 

datasets in combination are encouraged. 

 

Research Fields: The goal of this Request for Applications (RFA) is to advance 

our understanding of the molecular underpinnings of ASD and how these changes 

relate to behavioral outcomes and might be assessed as autism subtypes. 

 

These grants are not for collecting new data but are to give researchers support to 

investigate new hypotheses or relationships using the existing datasets. 

These autism-specific datasets include the Autism Genetics Research Exchange 

(AGRE) and MSSNG genetics resource (pronounced “Missing” to represent 

information we are missing to understand autism). 

 

Grant proposals using AGRE and/or MSSNG datasets can include, but are not 

exclusive to developing methods to: identify ASD subtypes, advance our 

understanding of how genetics can improve diagnostic certainty, enable earlier 

diagnosis and/or deepen understanding of genetic pathways in ways that could 

lead to identifying targets for improved treatments and health outcomes. 

 

Budget and period: $100,000, inclusive of 10% indirects, for a period of 1 year. 

 
 An important goal this program is to bring early career investigators to autism 

genetics and have them explore MSSNG resources. Additionally, the 

foundation encourages investigators from other fields to apply. 

 

Preference will be given to early career investigators, who are defined as a 

postdoctoral fellow or an assistant professor with three or fewer years at this 



rank. Under special circumstances, senior investigators can apply if they will 

be providing funds to co-support the salary of an early career 

investigator.Additionally, investigators from other fields are encouraged to 

apply to advance novel hypotheses. 

 

 ORCID profiles – Autism Speaks policy requires all applicants and mentors to 

obtain ORCID profiles. Link to Help document. 

 

RA Deadline (LOI): 20.2.19 

Deadline (LOI): 6.3.19 (8pm ET) 

Call for Proposals   Web Page   Apply Online    Home Page    Back to Table 

 

 
 

Postdoctoral Fellowships 
 

The goal of this program is to support well-qualified postdoctoral scientists 

pursuing training in autism spectrum disorder (ASD). The program is open to 

applicants from public or private institutions doing preclinical or clinical research. 

 

Research Fields: Areas of focus of high interest to the science mission at Autism 

Speaks: 

 Epigenetics 

 Pre-clinical intervention studies, including gene and RNA editing 

 Immunology/inflammation 

 Medical Comorbidities (particularly seizures and GI problems/microbiome) 

with an emphasis on interventions 

 Biomarkers and objective measurement of autism and related domains • 

Adult transition and lifespan development 

 Challenging behavior 

 Cognitively disabled/non- or minimally verbal 

 Inclusion of individuals from low-resource communities 

 

Budget and period: Each fellowship is awarded for a period of two years and 

includes: 

 
- A competitive stipend. Stipend amounts based on years of experience 

since PhD,  

up to 7 years ($59,800 at maximum). See Call for Proposals web page. 

 

http://media.autismspeaks.org/science/orcid_help_and_faq.pdf
https://science.grants.autismspeaks.org/uploads/helpdocs/2019_Dataset_Analysis_RFA.pdf
https://www.autismspeaks.org/scientific-research-grants-how-apply
https://science.grants.autismspeaks.org/login.php
https://www.autismspeaks.org/


- An $11,000 annual allowance intended to cover professional conference 

travel, research costs and supplies, and/or fringe benefits. 

 

 The candidate must hold an M.D., Ph.D. or equivalent terminal degree and 

cannot have more than 5 years of postdoctoral experience at the 

commencement of the award. 

 

 ORCID profiles – Autism Speaks policy requires all applicants and mentors to 

obtain ORCID profiles. Link to Help document. See details on page 4 of the 

CFP document. 

 

 
RA Deadline (LOI): 13.2.19 

Deadline (LOI): 27.2.19 (8 pm US ET) 

 

Call for Proposals   Web Page   Apply Online    Home Page    Back to Table 

 

 

   קולות קוראים פנימיים   

 
 

 
 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 רשות המחקר
 

 בכיר סגל חברי - באוניברסיטה מחקר לעידוד 2019ינואר  קורא קול
 

 המחקר הצעות של ההגשות את ולקדם באוניברסיטה, המחקר את כחלק מהמאמצים לעודד

 לגופים

 .ט"תשע לשנת רבעוני קורא קול מפרסמת המחקר רשות חיצוניים, מממנים

 

 .הראשונים בשלביו מחקר למימון באוניברסיטה, בכיר סגל לחברי מיועד זה מענק

  .חיצוניים מימון לגופי שיוגש יותר נרחב למחקר תשתית זה יהווה שמחקר המטרה

 
 :סף תנאי

 למענק בקשה מלהגיש מנוע חיצוני מימון לגוף מחקר הצעת האחרונות בשנתיים הגיש שלא חוקר

 .זה

http://media.autismspeaks.org/science/orcid_help_and_faq.pdf
https://science.grants.autismspeaks.org/uploads/helpdocs/2019_Postdoctoral_Fellowship_RFA.pdf
https://www.autismspeaks.org/scientific-research-grants-how-apply
https://science.grants.autismspeaks.org/login.php
https://www.autismspeaks.org/


 בשנת ששהו סגל לחברי וכן באוניברסיטה שנה עד חדשים סגל לחברי מתייחס אינו זה תנאי)

 שבתון

 האחרונה(. בשנה

 
 : כל התחומים.תחומי מחקר

 
 לתקופה של שנה אחת. ₪ 20,000עד   :תקופה ותקציב

 

 נוסף מענק לקבל יוכל לא מהאוניברסיטה, האחרונה בשנה מחקר מענק שקיבל סגל חבר 
 .במקביל

 

 מחקריות תפוקות גונן, רכזת לגב' טלי המחקר לרשות לפנות ניתן נוסף בירור לצורך 
 .talig@ariel.ac.il , וכן במייל  9758906-03 :בטל

 
 14.2.19 תאריך הגשה לרשות המחקר:

 בחזרה לטבלה   הנחיות לפורטל רשות המחקר   טופס   קול קורא
 

 

 כנסים

 
 

 
 

Israel Institute of Technology (Technion) 

Israel Society for Oxygen and Free Radical Research 
 

ISOFRR 33rd Annual Meeting 

Advances in Redox Biology and Medicine 
 

The ISOFRR will hold the annual meeting of 2019 on 11.2.19 

In Tel-Aviv University. 

 

Deadline for Abstract Submission: 

31.1.19 

 

For more information on registration, submission and program 

Of the event' please enter this link. 

 
Back to Table 

 

 

mailto:talig@ariel.ac.il
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_Ariel_IdudMehkar_1.2019.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/call_for_Proposals/call_for_proposals_2018/501_13edP_9.5.18.doc
http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/portal-for-research-and-development
https://isofrr.net.technion.ac.il/meetings/


 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,
 

 לתשומת לבכם, מספר הודעה מטעם רשות המחקר:

 
 :גלית לקרנות חיצוניותעריכת הצעות מחקר באנ

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 

 

 

 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/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
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

