
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

.1915.4 - 29.4.19  

 ♦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

 

 משרד המדע והטכנולוגיה

 

קול קורא להגשת הצעות מחקר 

 בתחום החלל 2019לשנת 

בנושא 

 אסטרופיזיקה/אסטרונומיה

 

 
תחומי האסטרופיזיקה  

 והאסטרונומיה ;

 אסטרואידים קרובי ארץ ;

אפיון אסטרואידים: אפיון  

פיזיקלי, הרכב חומרים,  

תכונות תרמיות ועוד ;  

 התראה מוקדמת

 

 

 

 הקרן הלאומית למדע

 

תכנית מלגת מחיה לפוסט 

 דוקטורנטים במדעי החברה

 2020מחזור 

 

 
 :התחומים

אנתרופולוגיה ; גיאוגרפיה  

חברתית ; חנוך ; יחסים  

בינלאומיים ; כלכלה ; מדעי  

המדינה ; מנהל ציבורי ;  

מנהל עסקים ; משפטים ;  

 



סוציולוגיה ; עבודה  

סוציאלית; מדעי ההתנהגות  

; קרימינולוגיה ; תקשורת ;  

 מדעי המידע.

 

 

 מפעל הפיס

 

פרסי מפעל הפיס לאמנויות 

 ולמדעים ע"ש לנדאו

 

 
בינה מלאכותית ; אקולוגיה;  

יות ; חקר  מדעי ההתמכרו

 המזרח התיכון ;

  קולנוע

 

 

 

Ministry of Agriculture 

& Rural Development 

Chief Scientist Office 

 

Call for proposals 

China - Israel Cooperation 

on Agricultural R&D 

"Noah Ark" 

as a tool for novel product 

development 

 

  Academy – Industry   

 

 
agri-inputs and machinery 

; during-growth ; post-

harvest ; dairy product 

technologies ; 

microorganisms and 

fermentation ; health 

foods and health 

components  

 

Detailed key words 

 

 

Peace History Society 

 

DeBenedetti Prize In Peace 

History 

 

 
Peace movements ; 

response to peace and 

war issues ; peace and 

other reform 

movements ; gender 

issues in warfare and 

peace making ; Peace 

& Change 

 

 

 עדכונים ותזכורות

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 

 
 



 השלישי הגיל מחקר לקידום הקרן

 2019 לשנת קורא קול -

 
 * עדכון בתאריך ההגשה *

 

היבטים שונים של הגיל 

השלישי: קול קורא במגוון 

 תחומים

 
WES Leukemia 

Research Foundation 

 

2019 Request for Proposals 

in Leukemia Research 

 
** Reminder ** 

 

 
laboratory, 

translational, or clinical 

research related to 

acute leukemia 

 

 

Sasakawa Memorial 

Health Foundation 

(SMHF) 

 

Grant Application 2019 

 
** Reminder ** 

 

 

Hansen’s Disease: 

elimination, disease 

history preservation 

 

 כנסים וסדנאות

 

הפקולטה לניהול ע"ש קולר, 

 אביב-אוניברסיטת תל

בשיתוף עם אוניברסיטת אריאל 

 בשומרון

 

סדנה בשיטות מחקר מתקדמות 

(SWARM) 

 

 
 נושאי הסדנה:

 
Advanced regression 

analysis ; Mplus ; Multi 

research analysis 

 

 

 משרד האנרגיה
 

 10/2019קול קורא 
 

תכנית ההזנק של משרד האנרגיה 

 להגשת הצעות 

להשקעת המשרד במו"פ בנושאי 

 

מו"פ בנושאי אנרגיה, 

גיה, דלקים, מים ואנר

התייעלות אנרגטית, כריה 

 וחציבה

 

 



 אנרגיה, דלקים, מים ואנרגיה, 

 התייעלות אנרגטית, כריה וחציבה

 

  כנס מציעים  

 

  TRLבסולם  4-2שלבים 

 TRL 5 -עם אפשרות ל

 .במקרים מסוימים

 

 

 הודעות רשות המחקר

 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות 

 

 
 

 

 
 

 משרד המדע והטכנולוגיה
 

 בתחום החלל 2019קול קורא להגשת הצעות מחקר לשנת 

 בנושא אסטרופיזיקה/אסטרונומיה

 
, מעוניין המשרד בקידום פעילות מחקר בישראל בתחום 2019במסגרת תכנית למימון מחקרים לשנת 

 החלל באמצעות מימון מחקר בתחום האסטרופיזיקה/אסטרונומיה.

ום את חלקה של מדינת ישראל ולפעול בתיאום עם הנהלת הרשת הבינלאומית מחקר זה בא לתר

 International Asteroid Warning Network (IWAN)–להתראה מוקדמת מפני אסטרואידים

 שמרוכזת ע"י האו"ם.

 

 הצעות למימון מחקר בתחום הנ"ל בנושאים הבאים:  : תחומי המחקר

 אפיון אסטרואידים קרובי ארץ  (NEO ).)'מהבחינה הפיזיקאלית )כגון: גודל, צורה וכו 

 ( אפיון אסטרואידים קרובי ארץNEOמבחינת הרכב החומרים, תכונות תרמיות וכו ).' 

 

 .₪ 350,000התקציב המוקצה על ידי המשרד במסגרת קול קורא זה הוא   :תקופה ותקציב

 

 להיות שווה אלא על פי  במקרה של שני חוקרים ומעלה, חלוקת התקציב בין החוקרים לא חייבת

 צרכי המחקר.

  הסכומים מתייחסים למחקר לתקופה של עד שנתיים, אם תכנית המחקר תתפרס על פני תקופה

 קצרה יותר יחושב תקציב המחקר המקסימלי באופן יחסי לתקופה.



 
 5.6.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

אל מרכז הפעילות ברשות ונת באמצעות המערכת המקו החוקריםפרק הזמן להגשת ההצעות על ידי 

 .15:00, עד השעה 16.6.2019הינו עד ליום ראשון, יג' בסיון תשע"ט,  המחקר

 (12:00)עד השעה  20.6.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה     נספח ד'    2018נהלי עבודה     הסכם   עמוד הבית   קול קורא

 

 
 

 
 

 (ISFהקרן הלאומית למדע )
 

 2020 תכנית מלגת מחיה לפוסט דוקטורנטים במדעי החברה מחזור
 

-חוקרים צעירים במדעי החברה, להשתלמות פוסט -דוקטורנטים -תכנית זו מיועדת לתמיכה בפוסט

 .שאינו המוסד בו הם קיבלו את תואר הדוקטורדוקטורט במוסד 

 

 .2021/2020 –מלגת המחייה תינתן החל משנת הלימודים תשפ"א 
 

 : תנאי סף

 

  התכנית מיועדת לחוקרים ישראלים שסיימו תואר שלישי במוסד המוכר ע"י המל"ג ו/או מתוקצב ע"י

ל, המעוניינים להשתלב במערכת לחילופין, לחוקרים ישראליים שסיימו תואר שלישי בחו" ;ות"ת

דוקטורט במוסד המוכר ע"י המל"ג ו/או מתוקצב -ההשכלה הגבוהה בארץ ולהשתלם במסלול הפוסט

 .ע"י ות"ת

 

 רשאים להגיש חוקרים שהתואר השלישי שלהם הוא באחד מתחומי מדעי החברה. 

מתחום מדעי במקרים בהם התואר השלישי אינו במדעי החברה, אך אחד המנחים לדוקטורט הוא  -

 החברה ובנוסף הפוסט מתוכנן במחלקה של מדעי החברה ניתן להגיש בקשה.

 

במקרים אלו, רק בקשות שתמצאנה על ידי ההנהלה האקדמית של הקרן כמתאימות לתוכנית 

 מבחינת מידת העיסוק של המועמד/ת באחד מתחומי מדעי החברה תועברנה להמשך שיפוט. 

 

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20190414/he/%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%91%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9D%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%9C-%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202019.docx
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/most_rfp20190414
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20190414/he/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%AA%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D.docx
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20190414/he/%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%202018.docx
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20190414/he/iawn_statement_of_intent%20%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97%20%D7%93-.pdf


 ועמדים שהגישו את הדוקטורט עד למועד האחרון להגשת בקשות רשאים להגיש בקשות לקרן רק מ

 .( ושלא עברו יותר משנתיים מאז תאריך אישור עבודת הדוקטורט18.7.19לתכנית )

 

 בית(: -כל תחומי מדעי החברה נכללים בתוכנית, לרבות )לפי סדר האלף :תחומי מחקר

ם, כלכלה, מדע המדינה, מנהל ציבורי, מנהל אנתרופולוגיה, גיאוגרפיה חברתית, חינוך, יחסים בינלאומיי

עסקים, משפטים, סוציולוגיה, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה )למעט הצעות שמושא מחקרן הוא בחינת 

 .קרימינולוגיה, תקשורת ומדעי המידע היבטים פיזיולוגיים של תופעה(, 

 

 :התכנית תכלול שני מסלולים כלהלן :תקציב

 'לשנה למלגה. ₪ 155,000עד  –דוקטורט להשתלמות בחו"ל -מלגות מחיה פוסט: מסלול א 

 'לשנה למלגה. ₪ 77,500עד  –דוקטורט להשתלמות בארץ -: מלגות מחיה פוסטמסלול ב 

 
 המלגה תינתן לתקופה של שנה או שנתיים.

 
דוקטורט נוספות במקביל -: התוכנית מאפשרת קבלת מלגות פוסטקבלת מלגות ממקורות אחרים 

  :למלגה הניתנת ובכפוף למגבלות הבאות

 

  - דוקטורט בחו"ל(-מסלול א' )פוסט

 .לשנה ₪ 233,000סה"כ המלגות מכל המקורות )כולל המלגה מהקרן( לא יעלה על 

 

 - דוקטורט בארץ(-מסלול ב' )פוסט

 .לשנה 116,000₪המלגות מכל המקורות )כולל המלגה מהקרן( לא יעלה על סה"כ 

 

 דוקטורלית לשם השתלמות אצל מדריך עבודת הדוקטורט או -בשום מקרה לא תוענק המלגה הפוסט

 .במוסד בו השלים התלמיד את לימודי הדוקטורט

 

 : טופס הרשמה ובקשה מלאה. ההגשה תתבצע בשני שלבים

שמה על החוקר להיות רשום במאגר הקרן ולאמת פרטים בחשבון האישי, לצורך כך לפני מילוי טופס ההר

  .יש לפנות לרשות המחקר של המוסד המגיש להסדרת הגשת הבקשה

 .הבקשה כולה )טופס הרשמה וטופס הבקשה המלאה( תוגש באמצעות המערכת המקוונת באתר הקרן

 

 3.7.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 4.7.19להרשמה להגשת בקשה באתר הקרן: מועד אחרון 

 (13:00)עד השעה  18.7.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 ISF onlineרכת מע   סיווג תחומי דעת    זכאויות להגשה   הנחיות להגשת בקשה   עמוד הקול הקורא
 

  בחזרה לטבלה

 
 

 

 

 

 

https://www.isf.org.il/#/support-channels/36/14
https://www.isf.org.il/Files/GuidelinesSocialPostDoc_Heb_655_2.pdf
https://www.isf.org.il/Files/Eligibility_Heb_613_1.pdf
https://www.isf.org.il/Files/ISF-Fields_Heb_604_1.pdf
https://login.isf.org.il/?v=1554984310433


 

 
 

 מפעל הפיס
 

 פרסי מפעל הפיס לאמנויות ולמדעים ע"ש לנדאו
 

פרסים לאמנים ומדענים  לקידום התרבות, האמנות והמדע בין היתר באמצעות הענקתמפעל הפיס פועל 

 .אשר הגיעו להישגים משמעותיים בתחומם בעת האחרונה, ותרמו לקידום תחום פעילותם בישראל

 

 תחומי המדעים והאמנויות.: תחומי מחקר

 

 :בתחום המדעים

 חקר בינה מלאכותית 

 מדעי ההתמכרויות 

 חקר האקולוגיה 

 חקר המזרח התיכון 

 

 :בתחום האמנויות

 : תפאורה, תאורה, תלבושות, בובות, אביזרים וכד' -עיצוב תיאטרון  תיאטרון 

 מוסיקה אלקטרונית מוסיקה : 

 פיסול / מיצב אמנות חזותית : 

 : ו/או דוקומנטרי יוצרים בקולנוע עלילתי קולנוע 

 

  ₪ 150,000: גובה המענק

 

 30.4.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 13.5.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

  בחזרה לטבלה   תקנון הפרס    עמוד הקול הקורא

 
 
 
 
 
 
 

https://culture.pais.co.il/Landau/Pages/default.aspx#k=
https://culture.pais.co.il/Landau/Pages/default.aspx#k=


 

 
 

Ministry of Agriculture & Rural Development 

Chief Scientist Office 

 
Call for proposals China - Israel Cooperation 

on Agricultural R&D Noah Ark 

as a tool for novel product development 

 Academy – Industry  

 

Detailed key words: 

 
Fruits and Vegetables: breeding, new cultivars ; agricultural IoT, devices digitization, RS, 

GIS AI tech ; breeding tech of crops (including cannabis, hemp); precision tech ; shelf life; 

non-destructive inception; dairy: digital precision tech, breeding tech; microbiome: tech, 

uses; fermentation of microorganisms; plants and microorganisms supplements and 

medicines; unhealthy compounds replacement 

 
The Government of the State of Israel and the Government of the People's Republic of 

China have agreed on an Action Plan on China-Israel Innovation Cooperation for the 

years 2018-2021. In the frame of this agreement, the sides will formulate concrete 

measures, key areas and future projects and explore the possibility for the establishment 

of a joint research fund between Israeli scientists and Chinese business organizations.  

 

The Chino-Israeli Joint Research Fund, "Noah's Ark", is planned to be used as a source 

of funding joint research programs, to be carried out by academy and industry teams from 

both countries. The program will focus on applicative research programs that their proof 

of concept will be demonstrated in China as agreed by the parties. 

 

The aim of the program is to encourage and intensively utilize the scientific ability of 

Israeli research institutes, in those fields of research bolstering the development of 

products having a commercial potential for China. 

 



 The research programs will be conducted in cooperation between research teams 

from China and Israel with the involvement of companies from both countries. 

 

 Noah's Ark program will be launched in either of the following two routes: 

Noah Ark Young (hereafter: NAY) and Noah Ark Mature (hereafter: NAM). 

 

 

Research Fields: Research Projects which will improve the shelf life of agricultural 

products, reducing waste and food losses. 

 

The parties encourage innovativeness and breakthrough technologies 

of the kind that will contribute to science, economy and industry in our countries and 

worldwide. All of it should be done with the perspective to gain innovative research 

findings, which mediate cooperation with the industry and transform it promptly into 

commercialized products. 

 

Topics of collaboration for both NAY and NAM: 

 

Inputs and Machinery –Agri  

 Fruit and vegetable breeding technologies, markers assisted breeding 

 Introduction of new cultivars of fruits and vegetables 

 

Growth –During  

 Agriculture IoT technologies and devices digitization of the agricultural and food 

production chain 

 RS, GIS AI technologies  

 Breeding technologies in different crops including cannabis and hemp (subjected to 

the approval of YAKAR regulatory committee) 

 Precision agriculture technologies: precision irrigation, reduction of pesticides use, 

controlled plant fertigation, farming management systems 

 

Harvest -Post  

 Shelf life extended solutions, smart packing, MAP, shipment phytopathology 

diseases 

 Nondestructive inspection tech for fruit quality and product safety 

 

Dairy product technologies:  

 Breeding management  

 Digital precision management including Specific feed management.  



 Technology for the milk industry, including technologies aim to improve milk safety 

and nutritional quality  

 

:Microorganisms and Fermentation 

 Microbiome based technology for internal or external use in humans, 

animals or plants 

 Microorganisms for biological control and plant protection 

 Microorganisms for food technology and in the food industry 

 Fermentation of microorganisms and plant cells for health and wellness or for the 

food industry 

Health foods and heathy components:  

 Use of plants or microorganisms or derived compounds for food supplements, 

food additives or as substitutes for chemical drugs  

 Substitution of unhealthy compounds by substitutes  

 

 
 

Noah Ark Programs: 

 

Noah Ark Mature (NAM)  

 

NAM will focus only on "Mature" know-how, (developed and licensed in the last 5-10 

years) by Israeli research institutes, (certified to submit research proposals to the Chief 

Scientists), to an Israeli business partner that is committed to implement the said 

technology in China.  

 

NAM projects will be performed by a Research Team, composed of: 

 An Israeli PI, a scientist from a research institute  

 An Israeli business partner that the said technology, to be developed and 

implemented in China, was licensed to this business partner by the research 

institute 

Budget and Period: The Chief Scientist will allocate 300,000 - 450,000 NIS per year, 

per project, for a period of 3 years. The total funding of the project will be up to 900,000 

NIS for up to 3 years. 

 



 The Israeli Ministry of Agriculture will provide the Israeli Team the funding to perform 

the R&D needed for the fine tuning and the research adaptation of the said 

technology or know-how to China. 

 

 To avoid doubt, the licensing can also be as part of this proposal, as long as the 

licensing agreement will be signed within 90 days from the approval of the project.   

 

Noah Ark Young (NAY) 

 
NAY will focus on research topics that a period of 3 years of research is still needed by 

the Research Team before such research achievements can be commercialized and 

implemented. 

 

However, these potential "young" technologies are already of interest to an Israeli 

business partner, which will, following the research period, implement the research results 

in China together with a Chines business partner.  

 
NAY research projects will be performed by a Research Team, composed of: 

 An Israeli PI coming from a research institute  

 An Israeli business partner.  

Budget and Period: The Israeli Ministry of Agriculture will fund R&D needed for the 

research and development of a said technology or know-how to be implemented in the 

future in China together with the Israeli business partner according to the following table: 

 

 

 

The Research Team will be responsible to achieve the necessary results that will allow, in 

2-3 years from the beginning of the project, to start the implementation of the said 

technology, in China, together with the Chinese business partner. 

 



o As the technologies in NAY are still under development, we will accept a letter signed 

only by an Israeli business partner. In such a case, the Israeli business partner will be 

committed to recruit a Chinese business partner to the program, within one year from 

the beginning of the research. 

 

RA Deadline: 11.7.19 

Deadline for submission of the proposals to the R&D Authority in the MOAG 

application system: 18.7.19 (till 15:00) 

Deadline: 25.7.19 (till 15:00) 

Deadline (Hard Copies): 31.7.19 (till 15:00) 

Call for Proposals   Web Page   Application Form   Back to Table 

 

 
 

 

 
Peace History Society 

 

DeBenedetti Prize In Peace History 
 

The DeBenedetti Prize is awarded biannually (in even years), to the author of an 

outstanding English-language journal article, book chapter, or introduction on peace 

history. The next DeBenedetti Prize will be awarded for a journal article, book chapter, or 

introduction published during 2017 and 2018. 

 

To be eligible, book chapters must be published in an edited book; and introductions must 

be published in an edited book and must be article-length, be a “stand-alone” piece, and 

have the same scholarly attributes as a research article. 

 
Research Fields: Articles may focus on the history of peace movements, the response of 

individuals to peace and war issues, the relationship between peace and other reform 

movements, gender issues in warfare and peacemaking, comparative analyses, and 

quantitative studies. 

 

 Articles appearing in Peace & Change are automatically considered. 
 

http://agriscience.co.il/docs/calls/CHINA-ISRAEL.pdf
https://agriscience.co.il/kolotkorim_sec/KolotKorim.aspx
http://agriscience.co.il/docs/calls/Application%20Form-Israel%20CHINA%202019.docx


Submission requirements: the following documents in PDF format 

 Nomination letter 

 The article / book chapter / introduction relevant to the nomination 

 

Prize amount: $500 

 

RA Deadline: 28.4.19 

Deadline: 3.5.19 

Call for Proposals     Back to Table 

 

 •●♦  עדכונים ותזכורות  •●♦
 

 

 
 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
 

 2019 לשנת  קורא קול - השלישי הגיל מחקר לקידום הקרן
 

 * עדכון בתאריך ההגשה *

 
 לעלייה הובילה והמתפתחות המפותחות במדינות התמותה באחוזי הירידה לצד החיים בתוחלת העלייה

 זה לשינוי בפרט, נערכים בכלל, ובישראל העולם באוכלוסייה. ברחבי ומעלה 65 בני משמעותית בשיעור

 השלישי הגיל אוכלוסיית קידום את הגדירה ישראל .לצמיחה והזדמנות אתגר ורואים בו האוכלוסייה בהרכב

 .ביותר חשוב וחברתי כלכלי כיעד
 

 , השלישי" הגיל וקידום לחקר המרכז -אריאל "הבת  וחברת אריאל אוניברסיטת הקימו זאת, לאור

 .השלישי הגיל בנושא מחקר לקידום הקרן את

 

 הצעות להגשת בסיס יהוו בתחום, וכן יותר רחבים למחקרים פלטפורמה יהוו המחקר שתוצאות מצפים אנו

 .חיצוניים מימון מחקר לגופי

 

 . הזקנה תחום של ומגוונים שונים בהיבטים העוסקות מחקר : הצעותתחומי מחקר

 תחומי את המשלב בינתחומי או/ו מדעי, טכנולוגי מחקר יישומי, לצורך או בסיסי להיות המחקר עשוי

 .השלישי בגיל האוכלוסייה למען והחברה התקשורת, הכלכלה ,החיים מדעי הבריאות, 

 
 , לתקופה של עד שנה אחת. ₪ 40,000: עד תקופה ותקציב

 התייחסות קפדנית להצדקה מפורטת של סעיפי התקציב.כל תקציב ייבחן לגופו, תוך 

 עם זאת, שי לשים לב למגבלות שונות המצוינות בטופס ההגשה.

https://www.peacehistorysociety.org/debenedetti/


 

 : זכאים להגיש בקשה רק חברי סגל העונים על התנאים הבאים:זכאות להגשת בקשה

 ( 2018 – 2017חבר סגל שפרסם במאגרי ות"ת בשנתיים האחרונות) 

  תשע"ט(  –חבר סגל שהגיש הצעת מחקר לגוף חיצוני בשנתיים האחרונות )תשע"ח 

 
 לצורך בירור נוסף ניתן לפנות לרשות המחקר לגב' טלי גונן, רכזת תפוקות מחקריות

  talig@ariel.ac.il ,וכן במייל:  9758906-03בטל: 

 

 5.5.19קר: תאריך הגשה לרשות המח
 

 בחזרה לטבלה   טופס הגשת הצעה   קול קורא
 

 
 

 
 

WES Leukemia Research Foundation 
 

2019 Request for Proposals in Leukemia Research 
 

** Reminder ** 

 
The When Everyone Survives Foundation (WES Leukemia Research Foundation) offers 

a Request for Proposals to solicit innovative research in leukemia. 

 

Research Fields: The grant is offered to new and established investigators who are 

requesting support for laboratory, translational, or clinical research related to acute 

leukemia. 

 

Budget and Period: $50,000 for a period of one year.  

Renewal of initial research support may be considered for one or more additional years 

based upon productivity. 

 

RDA Deadline: 16.5.19 

Deadline: 1.6.19 

Call for Proposals   Guidelines   Back to Table 

 
 
 
 

mailto:talig@ariel.ac.il
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_Ariel_HaGil_HaShlishi_2019.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_Ariel_HaGil_HaShlishi_2019_Tofes501.doc
https://www.wheneveryonesurvives.org/grant_application
https://assets.nationbuilder.com/wheneveryonesurvives/pages/39/attachments/original/1550848420/WES_RFP2019.pdf?1550848420


 
 

 
 

Sasakawa Memorial Health Foundation (SMHF) 
 

Grant Application 2019 
 

** Reminder ** 

 
Sasakawa Memorial Health Foundation (SMHF) provides grants for projects related to 

Hansen’s disease, neglected tropical diseases, and palliative care. 

 

Research Fields: Hansen’s disease-related projects, with focus on two relevant areas: 

1) Hansen’s Disease Elimination 

2) Hansen’s Disease History Preservation 

 

Budget and Period:  
 

1) Hansen’s Disease Elimination: 

Up to $30,000 per year, for a period of up to 3 years 

 

2) Hansen’s Disease History Preservation: 

Up to $30,000 per year, for a period of up to 3 years 

 
RDA Deadline: 30.5.19 

Deadline: 15.6.19 

Call for Proposals   Apply Online    Back to Table 

 
 

 סדנאות וכנסים
 

 

 

 

%3ctr%20style=%22background:%20url('initial')%20#edf8f8;">
https://www.smhf.or.jp/e/hansen/applications/


 אביב-יטת תלאוניברס –הפקולטה לניהול ע"ש קולר 

 בשיתוף עם אוניברסיטת אריאל בשומרון

 

 (SWARMסדנה בשיטות מחקר מתקדמות )

 

 במסגרת שת"פ עם אוניברסיטת ת"א, ביוזמת פרופ' עדית סולברג רמ"ח כלכלה ומנהל עסקים, 

 .(SWARMסדנה בשיטות מחקר מתקדמות )תיערך 

 מפגשים נפרדים, תיערך באוניברסיטת ת"א במספר מועדיםהסדנה, במסגרתה יתקיימו שלושה 

 ויש להירשם אליה באופן עצמאי, מתקציב חבר הסגל )קק"מ/קפ"מ(. 2019ביוני וביולי 

 

 : מועדי המפגשים ונושאי הסדנה

 

 

 על מנת לעודד את חברי הסגל להשתתף בסדנה, בין הנרשמים תיערך הגרלה, 

 יקבלו מימון לאחת מההדרכות אליה ירשמו. שניים מחברי הסגל הבכירכאשר 

 הרשמה לת"א מתבקש לשלוחכדי להשתתף בהגרלה, חבר סגל ששולח טופס 

 . oritta@ariel.ac.il את הטופס במקביל גם לאורית טסה מרשות המחקר, במייל:

 

 12.5.19מועד אחרון לשליחת הטפסים לרשות המחקר: 

 1.6.19מועד אחרון לשליחת טפסי ההרשמה לסדנא: 
 

 בחזרה לטבלה    טופס הרשמה   עמוד הבית
 

 
 

 
 

mailto:oritta@ariel.ac.il
https://en-coller.tau.ac.il/the-programs/swarm
https://coller.tau.ac.il/sites/coller-english.tau.ac.il/files/media_server/Recanati/swarm/2019/Registration-SWARM2019.docx


 משרד האנרגיה
 
 10/2019קול קורא 

 תכנית ההזנק של משרד האנרגיה להגשת הצעות 

 להשקעת המשרד במו"פ בנושאי אנרגיה, דלקים, מים ואנרגיה, 

 התייעלות אנרגטית, כריה וחציבה

 
   כנס מציעים  

 
 במסגרת קול קורא זה ייערך כנס מציעים.

 
 ,11:30 – 09:00, בין השעות 1.5.19המפגש יתקיים בתאריך 

 , קרית הממשלה,2, בבניין ג'נרי  -1בחדר ההדרכה בקומה 

 , ירושלים.7רחוב בנק ישראל 

 
 דקות הליכה( 5-ישנה חניה מוסדרת בחניון הלאום )כ

 

 
למכרזי הזנק וחלוץ של משרד האנרגיה כיצד למלא את הטופס במפגש יוסבר לחברות המעוניינים להגיש 

המקוון, להפיק חתימה דיגיטלית, דגשים בהכנת תכנית העבודה, הגאנט והתקציב, והסברים לגבי התנאים 

 המשפטיים בהסכם. לסיום ייענו שאלות ותשובת של מכרז הזנק.

 

 הקול הקורא פתוח גם לגופים מהאקדמיה.

 
 .28.4.19 תיפתח בתאריך האפשרות להגשה 

 

 15.5.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (14:00)עד השעה  29.5.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה   טופס הרשמה   עמוד הבית   קול קורא 
 

 

 ות רשות המחקרהודע

 
 

 חברי סגל יקרים,
 

 לתשומת לבכם, מספר הודעה מטעם רשות המחקר:

 
 :עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות

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

 .ד"ר מיכאל מעוזלעורך של הרשות למחקר ופיתוח, 

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/tender_10_2019
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/tender_10_2019
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxXiiPohZoYcHsW4Yvr0OBmz0H9zmDbg6U4cEQEj_mhY_jNg/viewform


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

 alonaba@ariel.ac.il : 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/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

