
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

4.3.19 - 11.3.19  

 ♦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

 

 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 
 דוקטורט-בתר להשתלמות האקדמיה מלגות

 בישראל זרים חוקרים של
 

 ** תאריך הגשה הוארך לשבוע הקרוב **

 

 

 

 הרשות לחדשנות ותכנית מש"ב
 

 מסלול "אתגר"

GCI – Grand Challenges Israel 

 ♦פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים עידוד מו"♦ 

 

 

 ג'וינט ישראל וקרן משפחת רודרמן

 ישראל מעבר למגבלות

 
 קול קורא לקבלת הצעות לביצוע מחקר מלווה

 "להערכת התכנית "להיות סטודנט
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Emerging Technologies for New 
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Priority Areas (Round 23) 
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2019 Pilot Project Grant 
 

 

 

WES Leukemia Research 

Foundation 

 
2019 Request for Proposals in 

Leukemia Research 

 

 

 

Rambam Health Care Campus 
 

The Youdim Family Prize for 

Excellence in Cancer Research 

 

 

 

 כנסים

 

Tel-Aviv University 

The Stephan Roth Institute for the 

Study of Contemporary 

Antisemitism and Racism 

 

Goldreich Family Institute for 

Yiddish Language, Literature and 

Culture 

 

A symposium to mark the publication 

of the book 

 

 
 

 



 

Ecologies of Witnessing: 

Language, Place, And Holocaust 

Testimony 
 

By Hannah Pollin-Galay 

 

 

The Steve Tisch 

School of Film and Television 

Departmental Colloquium 
 

 Guest Lecture  

Prof. Lawrence Biron: 

 

The Pioneering American Jewish 

Women Directors: 

From Elaine May to Barbra 

Streisand 

 

 

 

 הודעות רשות המחקר

 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות 

 

 
 

 

 
 

 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
 

 בישראל זרים חוקרים של דוקטורט-בתר להשתלמות האקדמיה מלגות
 
 למידע נוסף פנו לרשות המחקר ** -** תאריך ההגשה הוארך לשבוע הקרוב 

 
 לחוקרים דוקטורט-בתר מלגות הענקת על להודיע שמחה למדעים הישראלית הלאומית האקדמיה

  מצטיינים. זרים

 

 המדויקים, מדעי הטבע, המדעים בתחומי נבחרים לחוקרים תוענקנה : המלגותתחומי מחקר

 .וההנדסה החיים הרפואה, מדעי



 
 :זכאים להגיש

 ובהנדסה החיים המדויקים, ברפואה, במדעי במדעים הטבע, במדעי חוקרים. 

 ישהו ולא ההגשה בזמן ל"בחו המתגוררים ישראלית אזרחות בעלי שאינם זרים אזרחים 

 בישראל

 .המלגה תקופת התחלת בזמן חודשים משלושה יותר

 שלהם הדוקטור תואר לקבלת שנים 4 מלאו טרם הבקשה הגשת שבעת חוקרים 

 חופשות לידה(. כולל לא(

 

 לשנה. 45,000$: המלגה תהיה בסכום גובה המענק

 

 לשנה.  $22,500המלגה: בסך מסכום מחצית תממן האקדמיה

 (.real matchingתואם ) כסכום המארחת המלגאי מהאוניברסיטה יקבל השנייה המחצית את

 

  להציע עד חמישה מועמדים מכל מוסד. ההגשה היא באופן מרוכז ע"י המוסד.ניתן 

 
 4.3.19תאריך הגשה אחרון לאחר דחייה: 

 , 6402נא ליצור קשר טלפוני עם רמ"ד קשרי מחקר, אלונה בן עיון בטל'  -לכל המעוניין 

 . ניתן גם להשיב למייל זה.6.3.19עד ליום רביעי, 

 בחזרה לטבלה    קול קורא באנגלית   קול קורא בעברית
 

 
 

 
 

 הרשות לחדשנות ותכנית מש"ב
 

 מסלול "אתגר"

GCI – Grand Challenges Israel 

 ♦עידוד מו"פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים ♦ 

 

עידוד מו"פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים, הינו יוזמה משותפת של רשות  -מסלול "אתגר" 

 Grand החדשנות עם מש"ב )המרכז לשיתוף פעולה בינלאומי של משרד החוץ( במסגרת יוזמת

Challenges .הבינלאומית 

 
שתסייע במציאת פתרונות טכנולוגיים  ות טכנולוגית ישראליתחדשנ מטרת המסלול הינה עידוד

 קיימא במדינות המתפתחות.-חדשניים לאתגרי בריאות, מים, בטחון מזון ופיתוח בר

 

ניתן להגיש בקשות לביצוע מחקר ופיתוח מוכוון אתגרי בריאות, מים ומזון  : תחומי מחקר

 וון תחומים, במיוחד בנושאים:קיימא של האו"ם במג-גלובליים בהתאם ליעדי פיתוח בר

 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_IsraelAcademy_PostDoc_03.2019_Hebrew.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_IsraelAcademy_PostDoc_03.2019_English.pdf


 

 קידום בריאות ואיכות חיים במדינות מתפתחות (SDG 3):  

 הנגשת שירותי בריאות 

 צמצום ו/או טיפול במחלות מדבקות ו/או שנישאות ע"י טפילים 

 קידום בריאות ילודים ואימהות ובריאות האישה 

 קידום בריאות נפשית 

 היערכות ותגובה לאסונות הומניטריים 

  

 הבטחת משאבי מים ותשתיות תברואתיות ((SDG 6: 

  גידול באספקה ובגישה למים נקיים )סניטציה והיגיינה, טיפול בשפכים, אגירה ויצירת מים

 נקיים(

  

 מיגור הרעב ושיפור הביטחון התזונתי (SDG 2): 

 חקלאות מתקדמת לשיפור היבול וצמצום המזיקים 

 חקלאות בתנאי מדבר 

 יצירת מקורות מזון חלופיים 

 טיפול לאחר הקציר 

 
 :ידי משרד החוץ-מדינות היעד שנקבעו על

 אפריקה : 

רואנדה, אתיופיה, קניה, קמרון, חוף שנהב, טנזניה, אוגנדה, מלאווי, ליבריה, גינאה קונקרי, 

 טוגו, בורקינה פאסו, גאנה

 אמריקה הלטינית: 

 קולומביה, הברית הפאסיפית )כארגון(. גואטמלה, הונדורס, פרגוואי, האיטי, פנמה,

  פאסיפיק -אסיה: 

הודו, סין, פיליפינים, קמבודיה, מיאנמר, סרי לנקה, פאסיפיק )איי שלמה, פנ"ג, קריבטי, 

 טובלו, ונואטו(.

 אסיה-אירו: 

 אוזבקיסטאן, אוקראינה, מקדוניה, אלבניה, טורקמניסטן.

 

לכל תקופת התכנית  ₪ 500,000שר ועד מהתקציב המאו %90או   80% ,70%: תקופה ותקציב

 המאושרת

 

 8.4.19תאריך הגשה לרשות המחקר )שלב א'(: 

 (14:00)עד השעה  30.4.19תאריך הגשה לקרן )שלב א'(: 

 17.7.19לפי הזמנה(:  -תאריך הגשה לרשות המחקר )שלב ב' 



 31.7.19לפי הזמנה(:  -תאריך הגשה לקרן )שלב ב' 

 נהלי המסלול   מידע נוסף על המסלול   עמוד התכנית   עמוד הקול הקורא 

  טופס הצהרה והרשאה   טיוטת תקציב להגשה )שלב א(   טופס הגשת בקשה )שלב א(

 בחזרה לטבלה   אזור אישי –מערכת מקוונת להגשה 

 
 

 
 

 ג'וינט ישראל וקרן משפחת רודרמן

 ישראל מעבר למגבלות
 

 קול קורא לקבלת הצעות לביצוע מחקר מלווה
 "להערכת התכנית "להיות סטודנט

 
 רודרמן,  וקרן משפחת הרווחה הבריאות, משרד משרד עם למגבלות, בשיתוף מעבר ישראל וינט'ג

 להיות"תכנית  להערכת מלווה לביצוע מחקר הצעות קבלת לצורך מחקר גורמי אל לפנות מתכבד

 סטודנט".

 

אינם  אשר מוגבלות עם לאנשים המיועדת אקדמיים ללימודים תכנית הינה "סטודנט להיות"

 (Nontraditional students)המניין  מן כסטודנטים גבוהה להשכלה במוסדות ללימודים מתקבלים

 .האקדמי במרחב להשתלב מנת על נרחבות להתאמות וזקוקים

 
 :תנאי סף

 מטעמו הינו בעל ניסיון בביצוע של לפחות שני מחקרים בתחום של  המציע או החוקר הראשי

 שילוב אנשים עם מוגבלות בשירותים אוניברסאליים.

 וצוות חוקרים לצורך קיום  ות המציע עומד צוות, בזמינות גבוהה וגמישה, של חוקר ראשילרש

ראיונות עם הנחקרים במוסדות האקדמיים, ולצורך קיום פגישות עם צוות רכזי התכנית, וכל 

   גורם אחר המעורב בתכנית.

 
 :מטרות המחקר המלווה

 

 מול אל התוכנית במסגרת המתבצעות והפעולות התהליכים של בפועל הביצוע בחינת 

 ,הציפיות

 והמערכת( לאור הפרט וברמת קצר, בינוני, ארוך בזמן(והתוצאות  התפוקות השגת גם כמו

 )סעיף ד'(. הלוגי במודל המפורט

 

 המלווה,  המחקר במסגרת הנאספים ומידע נתונים של מקצועי וניתוח תיעוד 

 .יישום כדי תוך מתמיד ושיפור למידה המאפשר ורלוונטי משוב משמעותי המציע

 

https://innovationisrael.org.il/kol-kore/4318
https://innovationisrael.org.il/social/programsrnd/gci
https://innovationisrael.org.il/rules/3845
https://innovationisrael.org.il/rules/3940
https://innovationisrael.org.il/content/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%A9%D7%9C%D7%91-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%90%D7%AA%D7%92%D7%A8
https://innovationisrael.org.il/content/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98%D7%AA-%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%A9%D7%9C%D7%91-%D7%90-%D7%91%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%AA%D7%92%D7%A8
https://innovationisrael.org.il/content/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%90%D7%94
https://my.innovationisrael.org.il/messages


 הטמעת לקראת אסטרטגיות החלטות וקבלת לדיון בסיס המהווה ואיכותי מקצועי, נגיש דיווח 

 ותוצאות, עם תפוקות סביב בתוכנית ואתגרים הצלחות על מידע והפצתה, מבוססת התוכנית

 .עניין ובעלי שותפים

 

 אקדמיים במוסדות היעד אוכלוסיית להכללת יישומי מודל הבניית. 

 
 חודשים. 24-. תקופת ההסכם היא ל₪ 100,000עד תקופה ותקציב: 

 
 12.3.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 24.3.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה    קול קורא
 

 
 

 
 

Bill & Melinda Gates Foundation 
 

Grand Challenges Explorations (GCE) 
 

Emerging Technologies for New Solutions in Global Health 

Priority Areas (Round 23) 

 

Grand Challenges is a family of initiatives fostering innovation to solve key global 

health and development problems. 

 

A set of rapidly-evolving technologies is changing the world and expanding the 

realm of the possible. The capabilities of some of these technologies are 

increasing at an exponential rate, and their potential for impact is becoming 

apparent in an increasingly diverse set of areas.  

 

These emerging technologies include – but are not limited to – artificial 

intelligence, materials science, wearable sensors, synthetic biology, 

nanotechnology, microscopy, augmented and virtual reality, geospatial mapping, 

robotics, and DNA sequencing. 

 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_JointIsrael_MeeverLamigbalot_3.2019.pdf


Research Fields: The Gates foundation seeks proposals that apply an emerging 

technology – or a combination of emerging technologies – for new and potentially 

transformative solutions in global health priority areas.  

 

The foundation's priority areas encompass infectious disease outcomes, 

pregnancy and birth outcomes, child growth and development outcomes, disease 

surveillance, and research for the development of new vaccines, drugs (including 

non-hormonal contraceptives), and diagnostics. 

 

For more background on the priority areas funded by the Gates foundation, please 

read the summaries of the strategies being employed before on the Call for 

Proposals webpage.  

 

Budget and Period:  Two phase funding opportunity: 

 

Phase I:   Up to $ 100,000 for a period of 1.5 years. 

 

Phase II:  Projects that demonstrate innovative solutions towards the GCE goals 

and are critical to on-going foundation strategies will have one opportunity to apply 

for additional funding of up to $1,000,000 USD up to two years. 

 

 The research should be directly relevant to developing countries. 
 
 
RDA Deadline: 27.3.19 

 

Deadline: 10.4.19 (11:30 AM PDT) 

 

Call for Proposals     Rules and Guidelines     Instructions   
 
Tips from Reviewers    Frequently Asked Questions   Application Form 
 

Apply Online    Back to Table 

 

 
 

 
 

The Myositis Association 
 

2019 Pilot Project Grant 

https://gcgh.grandchallenges.org/challenge/emerging-technologies-new-solutions-global-health-priority-areas-round-23
https://gcgh.grandchallenges.org/challenge/emerging-technologies-new-solutions-global-health-priority-areas-round-23
https://gcgh.grandchallenges.org/challenge/emerging-technologies-new-solutions-global-health-priority-areas-round-23
https://gcgh.grandchallenges.org/sites/default/files/additional-materials/GCE_Rules_and_Guidelines_Round23.pdf
https://gcgh.grandchallenges.org/application-instructions
https://gcgh.grandchallenges.org/sites/default/files/GCE_ApplicantTips.pdf
https://gcgh.grandchallenges.org/grant-opportunities/faq/gce
https://gcgh.grandchallenges.org/sites/default/files/GCEApplication_Form.doc
https://gce.gatesfoundation.org/_layouts/GCE/Pages/login.aspx


 
 

Myositis is an inflammation of the muscles that are used in movement of the body, 

caused by injury, infection, or autoimmune disease. The mission of the Myositis 

Association is to increase support, awareness and funding for the myositis patient, 

caregiver and research community. 

 

This funding opportunity, in the field of Myositis research, is designed to fund new 

and innovative research projects in the hope that they will attract funding from 

other sources. 

A competitive application will clearly delineate how this pilot funding will lead to 

future grant support. 

 

Research Fields: The Myositis Association (TMA) places a high priority on 

research into the cause, prevention, detection, treatment and cure of myositis. 

 

Budget and Period: Up to $100,000 annually, for a period of one or two years. 
 
 

 
 
Call for Proposals Webpage   Information and Instructions including Application 

Form 

Guidelines   Home Page   Back to Table 

 

 
 

 
 

WES Leukemia Research Foundation 
 

2019 Request for Proposals in Leukemia Research 
 

The When Everyone Survives Foundation (WES Leukemia Research Foundation) 

offers a Request for Proposals to solicit innovative research in leukemia. 

 

https://www.myositis.org/research/tma-grants-fellowships/research-funding-opportunities/
https://37fa343y5czt13hd4izqqhj1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/01/2019-Pilot-Project-Grant-Application.pdf
https://37fa343y5czt13hd4izqqhj1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/01/2019-Pilot-Project-Grant-Application.pdf
https://37fa343y5czt13hd4izqqhj1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/01/Research-Guidelines-2019.pdf
https://www.myositis.org/research/tma-grants-fellowships/research-funding-opportunities/


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 

 

 
 

Rambam Health Care Campus 
 

The Youdim Family Prize for Excellence in Cancer Research 
 

Rambam Health Care Campus is proud to announce the fifth Call for Nominations 

of the “Youdim Family Prize for Excellence in Cancer Research." 

 

The prize will be awarded, based on the recommendations of the Youdim Prize 

Committee, to an Israeli researcher who has performed significantly advanced 

cancer-related biomedical research, exemplified by excellence, novelty, and/or 

scientific breakthroughs. 

 

Prize Value: $ 20,000 
 

 The nominees must be Israeli citizens presently living in Israel who are 

currently active in research and whose research is performed mainly in Israel.  

 

 The nominees must be under 50 years of age on September 1 of the 

nomination year.  

 
RA Deadline: 22.5.19 

Deadline: 5.6.19 

 
Call for Nominations   Nomination Procedure    Back to Table 

https://www.wheneveryonesurvives.org/grant_application
https://assets.nationbuilder.com/wheneveryonesurvives/pages/39/attachments/original/1550848420/WES_RFP2019.pdf?1550848420
https://www.rambam.org.il/en/research_and_innovation/research_programs/youdim_family_prize/call_for_nominations/
https://www.rambam.org.il/en/research_and_innovation/research_programs/youdim_family_prize/nomination_procedure/


 

 

 כנסים

 
 

 
 

Tel-Aviv University 

The Stephan Roth Institute for the Study of Contemporary 
Antisemitism and Racism 

 

Goldreich Family Institute for Yiddish Language, Literature 
and Culture 

 
A symposium to mark the publication of the book 

Ecologies of Witnessing: 

Language, Place, And Holocaust Testimony 

By Hannah Pollin-Galay 

 

The event will take place on 7.3.19, at 18:00 

At the Gilman building, room 449 

Tel-Aviv University 

 

Invitation 
 

Back to Table 
 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Participation_Ecologies_of_Witnessing_Symposium_7.3.19.pdf


 

The Steve Tisch School of Film and Television 

Departmental Colloquium 

 

 Guest Lecture   

Prof. Lawrence Biron: 
 

The Pioneering American Jewish Women Directors: 
From Elaine May to Barbra Streisand 

 

The lecture will take place on 5.3.19, between 18:45 – 19:45 

In Tel-Aviv University, Mexico Building, Room 206C 

 
Back to Table 

 

 

 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,
 

 לתשומת לבכם, מספר הודעה מטעם רשות המחקר:

 
 :עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות

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

 .ד"ר מיכאל מעוזמדעית לעורך של הרשות למחקר ופיתוח, 

 אלו יקבלו קדימות במתן שירותי העריכה.. בקשות 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 
 

 

 המחקר אתר רשות

 הנחיות כלליות
 

 

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


 

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

          03-9371402 

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

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

 

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