
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

20.5.19 - 27.5.19  

 ♦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

 

 המוסד לביטוח לאומי

 

 קול קורא -קרן המחקרים 

 

 

תכניות הביטוח הסוציאלי: 

איתנות פיננסית ; מימון 

הביטוח הסוציאלי )מימון 

מהציבור אל מול מימון 

הרכב ממשלתי( ; חיזוי 

האוכלוסייה ; השוואות 

בלאומיות בנושאים נבחרים ; 

פיתוח מודל חברתי למשק 

הישראלי ; מודלים של פנסיה 

 תעסוקתית

 

 

 אביב-אוניברסיטת תל

מכון אלי הורביץ לניהול 

 אסטרטגי

 

 

יישומיים  –מחקרים אקדמיים 

בתחומי האסטרטגיה, 

 החדשנות והיזמות

 



תמיכת מכון אלי הורביץ לניהול 

 אסטרטגי בפעילות מחקר 

 2019לשנת 

 

 

המכללה למנהל המסלול 

 האקדמי 

 

מרכז חת לחקר התחרות 

 והרגולציה

 

 2019קול קורא: מאי 

 בנושא תקינה ותחרות

 

 

רמת התקינה היעילה, 

 בהיחשב בצרכים של תחרות ;

הרפורמה בחוק התקנים 

 -וכניסת המעבדות הפרטיות 

השפעה על יעילות השווקים ; 

הרגולציה בתחום התקינה 

בארה"ב ; יעילות המעבר 

מפיקוח שלטוני להסתמכות 

 על הצהרת יבואן

 

 

Facebook Research 
 

Instagram Request for 

Proposals for 

Well-being and Safety 

Research 
 

 

Understanding 

Instagram experiences 

that are harmful to the 

well-being and safety of 

its communities and 

societies ; policy 

development ; possible 

interventions 

assessment 

 

 

 

Leo Foundation 

 

Open Competition Grants 

 

 

The underlying medical, 

chemical or 

pharmacological 

mechanisms of 

dermatological diseases 

and their symptoms ; 

clinical issues including 

the impact on the quality 

of life and societal costs, 

related to skin diseases 

 
 
 



 

 

Stedelijk Studies 

Journal 

 

Call for Papers: 

Imagining the Future of 

Digital Archives and 

Collections 

 

 

The impact of 

digitization of collections 

and archives on 

knowledge production 

and exchange across 

academia, museums and 

archives 

 

 

 כנסים

 
Tel-Aviv University 

 The Stephen Roth Institute 

for the Study of 

Contemporary Antisemitism 

and Racism 

 
Judaism and Heresy 

International Conference 

 

Philosophy ; Kabbalah ; 

mysticism ; modernity 

and antisemism 

 
 

 עדכונים ותזכורות

 

The British Heart 

Foundation (BHF) 

 

The Big Beat Challenge 
 

 

Cardiovascular 

diseases: 

 

prevention ; detection ; 

treatment ; cure 

 

 

 

The Leakey Foundation 

 

2019 Research Grant 

 

Research related to 

human origins 

 



 

 

 הודעות רשות המחקר

 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות 

 

 
 

 

 
 

 המוסד לביטוח לאומי
 

 קול קורא -קרן המחקרים 

 

מחקרים, שלהם זיקה הדוקה למטרותיו ולתחומי פעילותו, מחקרים שיוסיפו המוסד לביטוח לאומי מממן 

כלכלית ובהערכת השלכותיה, ו/או מחקרים העוסקים -ידע שיש בו כדי לסייע בעיצוב המדיניות החברתית

 .כלכלית או המצויות בדיון ציבורי-בסוגיות המונחות על סדר היום של קובעי המדיניות החברתית

 

 :נה תינתן עדיפות גבוהה למחקרים העוסקים בנושאים הבאיםהש: תחומי מחקר

 

 .מדדים לאיתנות פיננסית של תכניות הביטוח הסוציאלי 

  מודלים  -מימון הביטוח הסוציאלי דרך גבייה מהציבור )עובדים ומעסיקים( אל מול מימון ממשלתי

 וניסיון בינלאומי.

  ,לצרכים שונים של פעילות הביטוח הלאומי.מודלים לחיזוי הרכב האוכלוסייה בישראל ליובל הבא 

 .השוואות בינלאומיות על נושאים ממוקדים שעל סדר היום של הביטוח הלאומי 

  פיתוח מודל חברתי למשק הישראלי, שיספק הערכות שוטפת על השפעת צעדי מדיניות על מצב

 הכלכלית, העוני ומידת אי השוויון בחברה. הרווחה

  חובה, כולל היבטים של השוואה בינלאומית.מודלים של פנסיה תעסוקתית 

 

 .נושאי המחקר העיקריים למימוןלנושאים נוספים אנא ראו את 

https://www.btl.gov.il/Mediniyut/BakashatNetunim/Pages/%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%99%20%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%A2%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F.aspx


 

 .₪ 200,000עד  : תקופה ותקציב

  200,000מחקר שעלותו הכוללת עולה על ₪: 

 המוסד רשאי להתנות את אישור המענק בהשתתפותם של גורמים נוספים. 

 .במקרה דנן, יציג החוקר אישור למימון משלים בעת הגשת המסמכים לחתימה על ההסכם

  400,000מחקרים שתקציבם הכולל עולה על ₪: 

 , וזאת כאשר המחקר כרוך בבניית בסיסי הנתונים שאינו קיים,ם חריגים בלבדבמקרייאושרו 

או כשמדובר בסקר ליצירת מאגר נתונים רחב היקף. עדיפות תינתן להצעות למאגרי נתונים 

 .הרלוונטיים למוסד

 
o  לסטודנטים לקראת לתואר שלישי. ₪ 40,000 בנוסף, בכל שנה יוענקו מענקים ספורים בסכום של עד 
 

 17.12.19,  16.6.19:  אריך הגשה לרשות המחקרת

 31.12.19,  30.6.19תאריך הגשה לגוף המממן )חוזר מידי שנה(: 

 בחזרה לטבלה    עמוד הבית    הנחיות וטפסים   קול קורא

 

 
 

 
 

 אביב-אוניברסיטת תל
 מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי

 

 2019תמיכת מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי בפעילות מחקר לשנת 
 

מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי מקדם את פעילותו לפיתוח ידע בתחום הניהול האסטרטגי ולהעמקת 

 הקשר 

 בין עולם האקדמיה לעולם העסקי. 

 

יישומיים בתחומי האסטרטגיה,  -המכון יתמוך ויסייע בקידום מחקרים אקדמיים   :תחומי המחקר

 .החדשנות והיזמות

 

 .ישנה עדיפות למחקרים על חברות בישראל ובמזרח התיכון 

 הקריטריונים העיקריים לבחירה הינם מצוינות מחקרית ותרומה למדינת ישראל. 

 

https://www.btl.gov.il/Mediniyut/BakashatNetunim/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/Mediniyut/BakashatNetunim/Pages/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9F%20%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D.aspx
https://www.btl.gov.il/Pages/default.aspx


  ₪ 25,000: תקופה ותקציב
 
 

 16.6.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 1.7.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה   עמוד הבית   קול קורא
 

 
 

 
 

 המסלול האקדמי –המכללה למנהל 

 מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה
 

 2019קול קורא: מאי 

 בנושא תקינה ותחרות

 
עוצמתי להגנה על שלום הציבור. בד בבד, תקינה יוצרת חסם סחר המכביד על תקינה מהווה כלי רגולטורי 

 כניסת מוצרים מתחרים למשק, הן מייצור מקומי והן מיבוא. 

 

 , נעשו בארץ רפורמות בתחום זה,29.1.2012מיום  4191בעקבות ועדת טרכטנברג והחלטת ממשלה 

אומית, וזאת לצד הסמכת הממונה על התקינה שביטוין העיקרי הוא בהנחת מנגנונים לאימוץ תקינה בינל

 לאשר למעבדות תקינה פרטיות להוציא אישורי תו תקן. 

 

 כשש שנים מהרפורמה, ברצונו של המרכז לבחון ולהעריך את השלכותיה להשיג את היעד של הפחתת

 .הנטל הרגולטורי והגברת היבוא, לצד התייעלות המערך המנהלי המפקח על התקינה

 
מחקרים כלכליים ומשפטיים, שמטרתם להמליץ על רמת התקינה היעילה בהתחשב   :רתחומי המחק

בצרכים של תחרות. החוקרים יתבקשו לבחון את תוצאות הרפורמה בחוק התקנים וכניסת של מעבדות 

פרטיות, וכיצד השפיעו על יעילות השווקים. נבקש לעיין במבט השוואתי על הרגולציה בתחום התקינה 

 רופה וכן לבחון את האפשרות לסמוך בישראל על תקנים זרים.בארה"ב ובאי

 

 מחקרים יכולים לעסוק בענפים שונים, תוך הבחנה בין מוצרים מסוגים שונים. 

 המרכז מעודד מחקר שיעסוק ביעילות המעבר מפיקוח שלטוני להסתמכות על הצהרת יבואן, 

 )"חוק הקורנפלקס"(. 2015 -ו , התשע")מזון(כפי שאומץ בחוק ההגנה על בריאות הציבור 

 

 .שני הקריטריונים העיקריים לבחירה הם מצוינות מחקרית ותרומה למדינת ישראל

 

 .₪ 40,000 - ₪ 20,000מענק בטווח שבין סך  : תקופה ותקציב

https://www.hurvitz-institute.tau.ac.il/wp-content/uploads/2019/03/%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%98%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2019.pdf
https://www.hurvitz-institute.tau.ac.il/


 
  עמודים. 5הצעת המחקר תהיה באורך של עד 

 
 

 16.6.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 1.7.19הגשה לגוף המממן: תאריך 

 בחזרה לטבלה   עמוד הבית  קול קורא 
 

 
 

 
 

Facebook Research 
 

Instagram Request for Proposals 

for Well-being and Safety Research 
 

There is an ongoing conversation about how every day social media usage affects 

personal, community, and societal well-being, as well as the effect of those who use 

social media to compromise the safety and beliefs of others. 

 

To combat this, Instagram has focused on technology and people to remove bad content 

and behavior from our services. Along with the effort made to better understand these 

problems, 

Their effectiveness relies strongly on the company`s engagement with foundational 

research and  

partnerships with social scientists. 

 
Research Fields: In 2019, Instagram requests research proposals to help them better 

understand experiences on Instagram that foster or harm the well-being and safety of the 

communities and societies.  

 

This includes, but is not limited to, research that will help them understand problematic 

issues facing our communities, develop better policies, assess possible interventions to 

https://www.colman.ac.il/sites/default/files/thkina_7.5.pdf
https://www.colman.ac.il/heth_center


protect the communities, or identify the mechanisms (e.g., social support, social 

comparison) through which Instagram usage directly impacts well-being. 

 

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

 

 Award recipients will be invited to a workshop in Menlo Park, California to discuss 

their findings/insights with the Instagram Team in 2020. Please budget travel for one 

PI to attend 

as a part of the proposed project budget. 

 

RA Deadline: 19.6.19 

Deadline: 3.7.19 

 

Call for Proposals   Apply Online   Back to Table 
 

 
 

 
 

Leo Foundation 
 

Open Competition Grants 
 

LEO Foundation ‘Open competition grants’ are given to support the best dermatology 

research projects worldwide. 

 

Research Fields: The foundation welcomes applications from research projects that: 

 

 Improve the understanding of the underlying medicinal, biological, chemical, or 

pharmacological mechanisms of dermatological diseases and their symptoms 

 

 Address clinical issues among people who are at risk of developing, or have 

developed, a skin disease, including how it impacts their quality of life and the 

societal costs involved. 

 

Budget and Period: Budget limit not specified. 

 

RA Deadline: 2.6.19 , 5.9.19 

https://research.fb.com/programs/research-awards/proposals/instagram-request-for-proposals-for-well-being-and-safety-research/
https://www.facebook.com/research-operations/rfp/?title=instagram-well-being-and-safety-research


Deadline: 14.6.19 , 20.9.19 

 

Call for Proposals  Guide   General Terms and Conditions   Application Form   Back to Table 
 

 
 

 
 

Stedelijk Studies Journal 

 

Call for Papers: 

Imagining the Future of Digital Archives and Collections 
 

Stedelijk Studies is a high-quality, peer-reviewed academic journal published by the 

Stedelijk Museum Amsterdam.  

 

The web of digitized collections and archives in the field of arts and culture is expanding 

rapidly. 

As with any technological burst, the digital imperative evokes promises for an improved 

functionality, but also brings about new challenges and perils. 

 

Many museums, like other memory institutions, embrace the digitalization of their 

archives and collections as means to attract new audiences, and farther their participation 

and engagement. 

At the same time, these digital transformations challenge existing modes of knowledge 

production and dissemination, requiring new competencies and new forms of 

collaboration. 

 

This issue of Stedelijk Studies investigates how we imagine those transformations, and 

how they affect cultural and academic practices. 

 

Research Fields: The journal invites manuscripts that critically investigate how practices 

of digitization of collections and archives transform knowledge production and knowledge 

exchange across academia, museums, and archives. 

 

Deadline (abstract and CV): 14.6.19 

Deadline (article submission): 15.10.19 

 

http://leo-foundation.org/en/research-grants-awards/apply-for-a-grant/
http://leo-foundation.org/wp-content/uploads/2019/05/LEO-Foundation_Application_Guide_OCG.pdf
http://leo-foundation.org/wp-content/uploads/2019/01/LEO_Foundation_Grant_Terms_v.Dec2018.pdf
http://leo-foundation.org/wp-content/uploads/2019/05/LEO-Foundation-Application-Form-OCG.docx


 

 

Call for Papers   Web Page   Author Guidelines   Back to Table 
 

 

 כנסים
 

 

 
 

Tel-Aviv University 
 The Stephen Roth Institute for the Study 

of Contemporary Antisemitism and Racism 
 

Judaism and Heresy 

International Conference 

 
The conference will take place on May 27-28, 2019 

In Gilman building, room 496 

 

More information   
 

 Back to Table 
 

 

 •●♦  עדכונים ותזכורות  •●♦
 

 

 

https://stedelijkstudies.com/wp-content/uploads/2019/05/CFP-Stedelijk-Studies-Issue-10.pdf
https://stedelijkstudies.com/stedelijk-studies-spring-2020-call-for-papers/
https://stedelijkstudies.com/wp-content/uploads/2019/05/CFP-Stedelijk-Studies-Issue-10.pdf
https://en-humanities.tau.ac.il/roth/events/heresy?instance=1558963800&gid=43


 

The British Heart Foundation (BHF) 
 

The Big Beat Challenge 
 

 An opportunity to form an international consortium in the field   
 

** Reminder ** 

 
The British Heart Foundation (BHF) Big Beat Challenge is a global competition that will 

culminate in a single research award to an international multi-disciplinary team, which has 

identified and proposed a transformational solution to a significant problem in heart and 

circulatory disease.  

 

It is a challenge to scientists, clinicians, innovators and entrepreneurs to look beyond 

incremental gains and accelerate research breakthroughs that could transform lives 

across the globe. 

 

Research Fields: Transformational solution to a significant problem in heart and 

circulatory disease (prevention, detection, treatment or cure).  

 
This program is challenging the global research community to identify a significant 

problem or opportunity in cardiovascular science or medicine, which if solved or seized at 

scale could generate substantial progress towards real patient benefit.  

 

This will be one of the largest and most ambitious grants of its kind, and the winning team 

will need to mobilize knowledge, talent and resources from new areas, working on a scale 

above and beyond existing programs. 

 

Budget: £ 30,000,000 

 
 The Big Beat Challenge is open to anyone in the world - applications do not 

need to have partners from the UK, although the foundation hopes that many UK 

researchers will also rise 

to the challenge. 

 
 The applicants can also come from any domain – academia, industry, 

technology. 

 
RA Deadline: 30.5.19 

Deadline: 14.6.19 

Call for Proposals    Guidance for Applicants    Apply Online     Back to Table 
 

 

https://bhf.flexigrant.com/
https://bhf.flexigrant.com/tenantfiles/108/documents/Big_Beat_Challenge_Guidance_for_Applicants_Final_170119.pdf
https://bhf.flexigrant.com/login.aspx?ReturnUrl=https%3a%2f%2fbhf.flexigrant.com%2fapplications.aspx


 

 

The Leakey Foundation 

2019 Research Grant 

The Leakey Foundation is a U.S. nonprofit organization dedicated to funding scientific 

research that explores the many facets of human origins and sharing the results of this 

research through our innovative educational programs. 

Research Fields:  Research related specifically to human origins, including 

paleoanthropology, genetics, primate behavior and the behavioral ecology 

of contemporary hunter-gatherers.  

 

Priority of funding is commonly given to exploratory phases of promising new research 

projects that meet the stated purpose of the Foundation. 

Budget:  Senior scientists may be funded up to $25,000. 

RA Deadline: 1.7.19 

Deadline:  15.7.19 

 
Call for Proposals   Application Guidelines    Detailed Application Instructions 
 
Submit an Application     Frequently Asked Questions     Back to Table 

 

 

 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,
 

 בכם, מספר הודעה מטעם רשות המחקר:לתשומת ל

 
 :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, 

https://leakeyfoundation.org/grants/research-grants
https://leakeyfoundation.org/grants/research-grants/application-guidelines-2/
https://leakeyfoundation.org/grants/research-grants/detailed-application-instructions-2/
https://leakeyfoundation.org/grants/research-grants/apply-online/
https://leakeyfoundation.org/grants/research-grants/frequently-asked-questions/


 . 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

 

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

 

http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/portal-for-research-and-development
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