
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

17.6.19 - 24.6.19  

 ♦הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה ♦ 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

 מתאים לפקולטות מילות מפתח קול קורא

 

 האגודה למלחמה בסרטן

 

 קול קורא להגשת הצעות

 2020מחקר 

 

 *10.6.19הרחבה לפרסום מתאריך *

 

 

 מגוון נושאים בתחום

 חקר הסרטן

 

 

 אשל –ג'וינט ישראל 

 

 הליך תחרותי לקבלת הצעות

לביצוע מחקר מלווה לתכנית חזרה הביתה 

 מאשפוז מוסדי

 

 

 טיפול במבוגרים במצב סיעודי:

טיפול בקהילה ובסביבה 

הביתית מול טיפול מוסדי, סיוע 

למבוגרים הנזקקים לטיפול 

סיעודי למנוע/לדחות את 

העברתם למוסד סיעודי ; 

התאמת סל שירותים לצרכיו 

 

 



ורצונותיו האישיים של המטופל 

 ; חסכון בעלויות הטיפול הביתי.

 

 משרד החינוך

 לשכת המדען הראשי

 

 23/6.19קול קורא מס' 

למחקר בנושא מרכזי סימולציה להכשרה 

 ופיתוח של עובדי הוראה

 

 

תרומת ההתנסות במרכזי 

הסימולציה ופיתוח מיומנויות 

 התקשורת במקצוע ההוראה

 

 

 קרן שלם

 

קול קורא ונהלים להגשת בקשות למענקים 

 לחקר תחום המוגבלות השכלית התפתחותית

 2020לשנת 

 )מחקר/דוקטורט/תזה(

 

 

 -תחום המוגבלות השכלית 

 התפתחותית )פיגור שכלי(

 

 

 קרנות הביטוח הלאומי

 קרן ילדים ונוער בסיכון

 

 (RFI) פניה מוקדמת לקבלת מידע

לגיבוש מיזם לפיתוח תכניות לצמצום תופעת 

 הבדידות בקרב בני נוער

 

 

צמצום תופעת הבדידות 

 בקרב הני הנוער

 

 

Ministry of Science and 

Technology of Israel 

 

Ministry of Science and 

Technology of the  

S.R of Viet Nam 

 

Viet Nam – Israel Cooperative 

Scientific Research 

Call for Proposals 

2021 – 2023 

 

 

Diagnosis, treatment 

and prevention of 

vector-borne diseases, 

such as: 

malaria, dengue, 

Japanese encephalitis, 

Zika, rickettsiosis, 

leishmaniosis and 

others 

 

 

SHRM Foundation 

 

 

The human resources 

(HR) management field 

 
 
 



Michael R. Losey Excellence 

in HR Research Award 

 

 

 קולות קוראים פנימיים

 

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 הרשות למחקר ופיתוח

 

 ISF -קול קורא למענק עריכה מדעית מורחבת 

 

 
 כל התחומים

 

 

  עדכונים ותזכורות
 

 
The International Foundation 

for Research in Experimental 

Economics (IFREE) 

 

Small Research 
Grants Program 

 

 
Experimental Economics 

Research 

 

 

 כנסים

 

 

Israel Innovation 

Authority (IIA) 

 
Conference on Emerging Technologies 

and Intellectual Property - Connecting 

the Bits 

 

 
AI & Big Date 

technologies in relation 

to Intellectual property 

 

 

 הודעות רשות המחקר

 

 

 :בכםילתשומת ל

 מגוון אפשרויות מימון פתוחות מאת משרד הביטחון האמריקני:

Department of Defense (DOD) 

 בתכנית:

http://ifreeweb.org/about/inspiration-anchoring-ifree/
http://ifreeweb.org/about/inspiration-anchoring-ifree/


Congressionally Directed Medical Research Program (CDMRP) 

 :2019הצעות בחודש יולי -הזדמנויות להגשת קדם

Psychological Health and Traumatic Brain Injury Research Program (PH-TBI) 

Gulf War Illness Research Program (GWIRP) 2019 

Hearing Restoration Research Program (HRRP) 2019 

Lung Cancer Research Program (LCRP) 2019 

Melanoma Research Program (MRP) 2019 

 

 הזדמנויות להגשת קדם-הצעות בחודש אוגוסט 2019:

Breast Cancer Research Program (BCRP) 2019 

Duchenne Muscular Dystrophy Research Program (DMDRP) 2019 

Peer Reviewed Cancer Research Program (PRCRP) 2019 

Vision Research Program (VRP) 2019 

 

 קולות קוראים פתוחים:

Broad Agency Announcement (MRMC-BAA) 2019 

Special Operations Command (SOCOM) 2018 

 

 לקבלת מידע נוסף אודות הקולות הקוראים אנא פנו

 לרשות המחקר לא יאוחר מאשר שלושה שבועות לפני תאריך ההגשה,

 ונשמח לסייע לכם בברור הפרטים ובתהליך ההגשה.

 

 

 הציעו נושאים נוספים לקולות הקוראים שיופיעו בניוזלטר!

 להעלות נושאים חדשים, שמות של גופי מימון ולהעיר הערות בכל עת ניתן 

 בקישור זהידי מילוי השאלון הקצר -על

 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות 

https://ebrap.org/eBRAP/public/Program.htm?clientAcronym=CDMRP
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=220302
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=216300
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=218300
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=208300
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=216301
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=194903
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=218400
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=206300
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=220300
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=184900
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=182900
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=080ofK6t-kC5oIF6mkW8LTznqWLTB8ZNnqdAf77qeyBUQlVRVUs2OEU1VTBQVjdPMkFFSlhTWkE1QS4u


 

 
 

 
 

 
 

 האגודה למלחמה בסרטן
 

 2020קול קורא להגשת הצעות מחקר 

  10.6.19הרחבה לפרסום מתאריך  

 
 האגודה למלחמה בסרטן שמחה להודיע על פתיחת ההרשמה למימון מענקי מחקר

  .2020של האגודה למלחמה בסרטן לשנת 

 
והאפידמיולוגים, ומעודדת מחקרים קליניים האגודה מעודדת עבודות מחקר בנושאים הקליניים, ההתנהגותיים 

עדיפות להצעות בעלות פוטנציאל ליישום קליני, שתתבססנה  .ובסיסיים המבוצעים ע"י רופאים המטפלים בחולים

 .וכן להצעות מחקר שתוגשנה ע"י חוקרים צעירים ורופאים שיתוף פעולה בין רופאים לחוקרים במדעי היסודעל 

 
 מענקים 2020האגודה למלחמה בסרטן בישראל תעניק בשנת : תחומי מחקר

 לחקר מחלות סרטן בתחומים:

 מחקר קליני 

 מחקר בסיסי 

 מחקר המשלב אספקטים קליניים ובסיסיים 

 גנטי -מחקר אפידמיולוגי ואפידמיולוגי 

 במחלות השונות.  מחקר התנהגותי הקשור לחולי סרטן 

  מחקרים בנושא רפואה מותאמת אישיתPersonalized Medicine 

 
 בחלוקה הבאה: ₪ 75,000עד  :תקופה ותקציב

 
  ₪ 45,000: שנה ראשונה

 
 התקציב יאושר על פי דו"ח התקדמות שיבחן ע"י חברי הועדה. - ₪ 30,000: שנה שנייה

 
 



 :מענקים מיוחדים
 

 לתקופה של שנתיים. ₪ 180,000: עד מענק קרן ישראל יעקב ולילה אלתר ז"ל 

 : גורמים סביבתיים ו/או אפידמיולוגיים על התפתחות מחלת הסרטן.בנושא

 

 יוענק לחוקרים שיציגו שיתוף פעולה עם חוקר הולנדי.מענק מיוחד מתרומה מהולנד : 

 

 יוענק להצעות מחקר מצטיינות שייבחרו מתוך הכלל,₪ 180,000: מענק של עד מענקים מצטיינים , 

 נוספים יוענקו לשנה השנייה, ₪ 30,000-ו בשנה הראשונה ויוענק ₪ 150,000למחקר למשך שנתיים )

 מותנים באישור דו"ח ההתקדמות(.

 
 30.6.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 14.7.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה   הגשה מקוונת   טופס הגשה   נוהל הגשת הצעות  עמוד הקול הקורא

 

 
 

 
 

 אשל –ג'וינט ישראל 
 

 הליך תחרותי לקבלת הצעות

 לביצוע מחקר מלווה לתכנית חזרה הביתה מאשפוז מוסדי

 
 אשל בשיתוף עם המשרד הבריאות מעוניינים לקבל הצעות לעריכת מחקר מלווה לתכנית

 ". התכנית טרם יצאה לדרך.חזרה הביתה מאשפוז סיעודי"

 
איכות הטיפול במערך שירותי הבריאות בקהילה ויכולתם לתת מענה לצורכי הזקנים הופכים גורם מרכזי שיכול 

לסייע לזקנים מוגבלים להמשיך לגור בביתם ולמנוע/לדחות את העברתם למוסד סיעודי. סוגיית החלופה בין 

וגע להעדפות בבית הזקנים וליכולתן שירותים בבית לבין טיפול במסגרת מוסדית, מורכבת והיא מעלה שאלות בנ

 של מערכות השירותים הפורמלית והבלתי פורמלית לספק חלופה הולמת.

 

מטרות התכנית הן לאפשר לזקן בחירה בין אלטרנטיבות שונות להמשך טיפול, לקבל סל שירותים המותאם לצרכיו 

 ורצונותיו האישיים המשלב בריאות רווחה, דחיית חזרה לאשפוז המוסדי וחסכון בעלויות הטיפול.

 

 :תנאי סף
 

  :המציע או מנהל המחקר מטעמו הוא בעל ניסיון מקצועי בביצוע מחקרים בשניים או יותר מהנושאים הבאים 

 בדגש על משרד הבריאות –שותפויות בין מגזריות  .1

https://www.cancer.org.il/template/default.aspx?pageid=7977
http://www.cancer.org.il/download/files/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7%D7%99%20%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94-%202020.pdf
http://www.cancer.org.il/download/files/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7%20%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202020.doc
http://www.clicktools.com/app/survey/response.jsp


 בדגש על שירותים בקהילה –שירותים בתחום הזקנה  .2

 כלכלת בריאות .3

 

 .המציע או מנהל המחקר מטעמו הוא בעל הכרות עם תחומי התוכן של זקנה 
 

 :מטרות המחקר

בו הערכה מעצבת אשר תבחן את מהלך יישום התכנית ותסייע למפתחי ולמפעילי התכנית לדייק את האופן  .א

מיושמים מרכיבים מרכזיים )תהליכים, תפקידים, הכשרות ושותפויות( של מודל ההתערבות, ביחס לתוצאות 

 המצופות מהתכנית. 

 הערכה מסכמת אשר תבחן את הצלחת התכנית ביחס לתוצאות המצופות.  .ב

 ברמת הפרט .1

 ברמת בני משפחה .2

 ברמת אנשי מקצוע .3

 ברמת התכנית .4

 ברמת המערכת .5

 סיוע בבנייה והטמעה של כלים למדידה שוטפת. .ג

 : לא מצוינת מסגרת תקציב.תקופה ותקציב

 חודשים. 48המחקר ילווה את התכנית לתקופה של 

 

 26.6.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (14:00)עד השעה  10.7.19תאריך הגשה לגוף המממן )לתיבת המכרזים(: 

 בחזרה לטבלה   עמוד הבית   קול קורא

 

 
 

 
 

 משרד החינוך

 לשכת המדען הראשי

 

 23/6.19קול קורא מס' 

 למחקר בנושא מרכזי סימולציה להכשרה ופיתוח של עובדי הוראה

 
 מרכזי בנושא למחקר הצעות לקבלת בזאת פונה הראשי המדען לשכת באמצעות החינוך משרד

 .הוראה עובדי של ופיתוח להכשרה סימולציה

 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_JointEshsel_HashivaHabaita_07.2019.docx
http://www2.jdc.org.il/he/jobs/2352


 : תחום המחקר

 להתנסות חינוך לאנשי מאפשרת סימולציה מבוססת שלמידה בתחום רכישת מקצוע ההוראה ישנה הנחת יסוד

 מציאות מן המדמים במצבים המורה מתנסה הסימולציה במרכז קונפליקטואליות. בטוחה באינטראקציות בסביבה

 יכול המתנסה - בעקבות ההתנסות כי היא ההשערה מקצוע. אנשי ובהנחיית שחקנים, עמיתים בהשתתפות החיים,

 הורים תלמידים, מול ובתקשורת בהוראה בכיתה כך אחר אותו שישמשו יעילות, התמודדות דרכי לעצמו לסגל

 .ועמיתים

 

 לקידום של הסימולציה תרומתה את הבוחן מחקר לקדם מבקשת הראשי המדען לשכת זו השערה לבחון מנת על

 ובעלי עמיתים הורים, תלמידים, דרכם, בהתנהלותם עם בראשית ומורים הוראה פרחי של התקשורת מיומנויות

 .תפקיד

 
 חודשים. 36לתקופה של עד ,  ₪ 500,000עד  :ותקציב תקופה

 
 

 19.8.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 ( 11:00)עד השעה  2.9.19תאריך הגשה לגוף המממן )לתיבת המכרזים(: 

 בחזרה לטבלה   קול קורא ונספחים
 

 
 

 
 

 קרן שלם
 

 קול קורא ונהלים להגשת בקשות למענקים לחקר

 )מחקר/דוקטורט/תזה(תחום המוגבלות השכלית התפתחותית 
 2020לשנת 

 
מודיעה בזאת על האפשרות הניתנת לעובדים, חוקרים או גופים, לסטודנטים לתואר הועדה למחקר של קרן שלם 

 שני

 או שלישי, להגיש הצעות מחקר בתחום המוגבלות השכלית התפתחותית )פיגור שכלי( המקדמות את הידע,

 .הטיפול ואיכות החיים של האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובב אותו

 

 גבלות השכלית ההתפתחותית )פיגור שכלי(תחום המו  :תחומי המחקר

 

הקרן מזמנת הצעות מחקר שיש בהן חידוש, יצירתיות, מצוינות ותרומה מדעית ויישומית לתחומים השונים 

 הקשורים לנושא המוגבלות השכלית התפתחותית. עדיפות תינתן להצעות מחקר שיעמדו בקריטריונים הבאים:

 תפיסות מקצועיות ועדכניות   -

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_MisradHahinuh_Simulazia_09.2019.pdf


  חדשנות  -

 שיתופי פעולה בין מוסדות אקדמאיים בתוך ומחוץ לישראל   -

 חיבור בין התאוריה לשדה   -

 .עדיפות למחקרים המציעים מודל לתוכנית התערבות ו/או פיילוט ליישומן  -

 

 :גובה המענק

 

 : הוועדה תדון ותקבע את גובה התמיכה עבור כל הצעה באופן ספציפי.הצעות מחקר

 

 .₪ 7,000לגה אישית לסטודנט ע"ס : מעבודות תזה לתואר שני

 

 .₪ 10,000: מלגה אישית לסטודנט ע"ס עבודות דוקטורט

 

 הקרן מאפשרת הגשת הצעה מקדמית מקוצרת לחוקרים המעוניינים לוודא כי ההצעה רלוונטית 

 לתחומי העניין של הקרן.

 

 18.8.19אופציונלי(:  –תאריך הגשה לרשות המחקר )הצעה מקדמית 

 1.9.19אופציונלי(:  -צעה מקדמית תאריך הגשה לגוף המממן )ה

 14.11.19תאריך הגשה לרשות המחקר )הצעה מלאה(: 

 30.11.19תאריך הגשה לגוף המממן )הצעה מלאה(: 

 

 בחזרה לטבלה    עמוד הבית   קול קורא
 

 
 

 
 

 קרנות הביטוח הלאומי
 קרן ילדים ונוער בסיכון

 

 (RFI) פניה מוקדמת לקבלת מידע

 לגיבוש מיזם לפיתוח תכניות לצמצום תופעת הבדידות בקרב בני נוער

 

 בדידות היא בעיה חברתית חמורה שלא פוסחת על קבוצות תרבותיות שונות, גילאים שונים וקבוצות מגדר שונות.

רווחת בקרב בני נוער בני נוער ידועים כקבוצה החשופה ביותר לתופעה והשלכותיה. מחקרים מדווחים שהתופעה 

עד כדי שארבעה מתוך כל חמישה בני נוער מדווחים על תחושות של בדידות מידי פעם וכמעט שליש מבני הנוער 

 .מדווחים על תחושות מתמשכות וכואבות של בדידות

http://www.kshalem.org.il/uploads/pdf/article_1677_1557224850.pdf
http://kshalem.xpmltd.info/pages/page/9


 

בני  תהליך פיתוח התכניות, כולל מיפוי סדור של צרכים וזיהוי אתגרים. בהתאם, נמצא כי תופעת הבדידות בקרב

הנוער, מחייבת למידה, התייחסות מקצועית וחשיבה על פיתוח מענים בתחום. על כן, בכוונת הקרן לפנות לקבלת 

 .מידע על נושא זה לצורך גיבוש תכנית מערכת להתמודדות עם התופעה

 

לתופעת  הקרן מבקשת לקבל מידע מארגונים שיהיו מעוניינים לשתף במידע הקיים ברשותם ולחלוק בניסיונם בנוגע

 .הבדידות בקרב בני נוער

 

 15.7.19תאריך אחרון להעברת המידע: 

 

 בחזרה לטבלה   טופס ההצעה לשיתוף המידע   קול קורא

 

 
 

 
 

Ministry of Science and Technology of Israel 

Ministry of Science and Technology  

of the S.R of Viet Nam 
 

Viet Nam – Israel Cooperative Scientific Research 

Call for Proposals 

2021 – 2023 

 

The Ministry of Science and Technology of the State of Israel and the Ministry of Science and 

Technology of the S.R. Viet Nam are providing financial support for joint research activities 

carried out by Vietnamese and Israeli researchers.  

 

Each research team must be led by a Principal Investigator (PI) from each country. 

 

Research Fields: Diagnosis, treatment and prevention of vector-borne diseases. 

 

Vector-borne diseases are caused by parasites, viruses and bacteria that are transmitted 

by the bite of infected arthropod species, such as mosquitoes, mite, ticks, fleas, sandflies, and 

blackflies. This category of diseases includes malaria, dengue, Japanese encephalitis, Zika, 

rickettsiosis, leishmaniasis and others. 

 

https://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/kolotKorimList/RFIBdidutNoar.pdf
https://qtrial2019q2az1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0SsUX7kw4UltGUB


This joint call for proposal aims to develop new diagnostic technologies, therapies and 

prevention 

for vector-borne diseases in humans. 

 

Budget and period: On the Israeli side: up to $ 180,000, for a period of 3 years. 

On the Vietnamese side: Up to $ 270,000, for a period of 3 years. 

 

RDA Deadline: 27.8.19 

 

Deadline: 10.9.19 (by 15:00) 

 

Call for Proposals   Web Page  Application Form   Agreement   Back to Table 

 

 
 

 
 

SHRM Foundation 
 

The SHRM Foundation presents awards annually to exceptional HR professionals, students, 

academics and researchers. 

 

Michael R. Losey Excellence in HR Research Award 

 

This award honors lifetime achievement in human resource research. It recognizes an 

individual for significant past and ongoing contributions to the HR management field. 

The SHRM Foundation encourages nominations of scholars with a significant body 

of work in the field of HR. 

 

Please see the eligibility information on the Call for Nominations web page and the award flyer. 

 

Award amount: $ 50,000 
 
 
RDA Deadline: 1.7.19 

 
Deadline: 15.7.19 

 
Call for Nominations   For more Information – see award flyer   Home Page   Back to Table 
 

 

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20190611/he/Call%20for%20Per-Proposals%20with%20Israel%20-Viet%20Nam%202021.doc
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/most_rfp20190611
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20190611/he/Application%20form-%20pre-proposals-Viet%20Nam-Israel%202021.docx
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20190611/he/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%93%D7%95-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%9C-3%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D.docx
https://www.shrm.org/foundation/ourwork/awards/all-awards/pages/default.aspx
https://www.shrm.org/foundation/ourwork/awards/all-awards/PublishingImages/pages/default/Please%20download%20and%20review%20the%20Losey%20Award%20flyer.pdf
https://www.shrm.org/foundation/Pages/default.aspx


 

 קולות קוראים פנימיים

 
 

 
 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
 חקר ופיתוחהרשות למ

 

 ISF -קול קורא למענק עריכה מדעית מורחבת 
 

במסגרת המאמצים של רשות המחקר לסייע לחוקרים להגיש הצעות מחקר איכותיות לגופים מממנים בכלל ולקרן 

 ( בפרט, רשות המחקר מעניקה זה מספר שנים לחלק מחברי הסגל שירות שלISFהלאומית למדע )

, המיומנים בליווי חוקרים ממוסדות אקדמיים בהגשת עריכה מדעית מורחבת ומעמיקה מגורמים מקצועיים

 ידי הרשות למחקר ופיתוח.-הצעות מחקר. השירות המוצע ממומן על

 

  .בישראל הבסיסי במחקר התומך המרכזי הגוף כיום היא (ISFהקרן הלאומית למדע )

 הגשה, מסלולי מספר ומציעה הגבלה מחקרי, ללא תחום בכל מחקר הצעות הגשת מאפשרת הקרן

היערכות מקדימה רצינית מועד ההגשה הצפוי לקרן הינו תחילת נובמבר, אך  .ותחומים המסווגים לפי נושאים

 .ומשמעותית הינה קריטית להגשת הצעה מוצלחת

 

 בקשה, להגיש הרשאים מחקר מוסדות 130-כ בין הקרן של המחקר תקציבי על : התחרותמטרת המענק

 .ואיכותיות חדשניות מחקר הצעות להגשת הסגל חברי את מחייב לקרן, המגישים של חוקרים הגדול והמספר

 

 המיומן מקצועי בגורם להסתייע לקרן מחקר הצעת להגיש המעוניינים הסגל לחברי לאפשר הוחלט כך, לצורך

 .בישראל אחרות באוניברסיטאות סגל חברי מול בעבודה ניסיון ובעל זו ספציפית לקרן מחקר הצעות בהגשת

 

 יוכל  -ההצעה  חדשנות ואת המסרים את ויחדד בונה ביקורת שייתן חיצוני גורם של שליווי מאמינים אנו

 לו שיסייעו כלים הסגל לחבר יקנה כן, התהליך כמו המחקר. הצעת של הזכייה סיכויי את משמעותית להעלות

 .ל"ובחו בארץ אחרות לקרנות נוספות מחקר הצעות בהגשת גם

 
 

 (12:00)עד השעה  21.7.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 בחזרה לטבלה    הנחיות להגשת בקשה בפורטל   מבנה תיאור המחקר   קול קורא

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_RDA_ISF_Scientific_Editing_July_2019.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_RDA_ISF_Scientific_Editing__ProposalSummary_July_2019.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/Budgetary-guidelines/User_Guide_for_Editing_Request_by_the_Portal_20.6.17.pdf


 

 •●♦  עדכונים ותזכורות  •●♦
 

 

 
 

The International Foundation for Research 

in Experimental Economics (IFREE) 
 

Small Research Grants Program 

 

The International Foundation for Research in Experimental Economics (IFREE) was inspired 

originally by Mary Caslin Ross and the work of Dr. Vernon L. Smith to support research and 

education in experimental economics. 

 

The IFREE Small Grants Program provides funding for research projects that are consistent 

with IFREE’s Mission Statement and IFREE’s “principles of belief.” 

Research Fields: Investigators are encouraged to carefully read the “Inspiration Anchoring 

IFREE” page. 

 

Budegt: Up to $10,000  

 

RDA Deadline: 18.7.19 , 16.1.20 

Deadline: 1.8.19 , 1.2.20 

 

Call for Proposals    Previously Awarded Grants     Submission Form    Cover Page Form 

Home Page    Back to Table 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ifreeweb.org/about/
http://ifreeweb.org/about/inspiration-anchoring-ifree/
http://ifreeweb.org/about/inspiration-anchoring-ifree/
http://ifreeweb.org/research/the-ifree-small-grants-program/
http://ifreeweb.org/small-grants-awarded/
http://ifreeweb.org/the-ifree-small-grants-program-application/
https://ifreeweb.org/wp-content/uploads/2015/01/applicationtemplatePDFForm.pdf
http://ifreeweb.org/


 

 כנסים

 
 

 
 

Israel Innovation Authority (IIA) 
 

Conference on Emerging Technologies 

and Intellectual Property - Connecting the Bits 

 
How does the AI & Big Date technologies, 

are challenging  the world of law and intellectual property? 

 

Emerging technologies such as Big Data and AI are rapidly developing and expected to influence 

our lives dramatically. The purpose of the conference is to bringing together regulators, 

academia, legal professionals and industries to discuss the new regulatory and legal challenges, 

in the field of IP, generated by emerging technologies.  

 

The conference is co-organized by the World Intellectual Property Organization (WIPO), 

the Israeli Patent Office and Israel's Innovation Authority. 

 

The Conference will take place on July 16th , 2019, at 08:00 – 15:45 
 

At the Conference Center of Tel-Aviv Stock Exchange Market, 
 

Ahuzat Bait 2 St., Tel-Aviv. 
 
 

For the Invitation, Registration and More Information click here   
 

 Back to Table 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://innovationisrael.org.il/events/4438?fbclid=IwAR0udfLQfGic6fSenR_NQidtrgS7kR70HSF8NB6ZXD9V_UDudco85-7S7Ok


 

 

 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,
 

 לתשומת לבכם, מספר הודעה מטעם רשות המחקר:

 
 :הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניותעריכת 

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

 .ד"ר מיכאל מעוזהרשות 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 מחקר יש להעביר לרשות המחקר לאלונה בן עיון בדוא"ל:הצעות     ·      

          03-9371402 

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

 ac.ilalonaba@ariel. : 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

