
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

1.7.19 - 8.7.19  

 ♦הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה ♦ 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

 מתאים לפקולטות מילות מפתח קול קורא

. 

 (ISFהקרן הלאומית למדע )

 

 ישראל -תכנית משותפת יפן 

 

 

תחומי מדעי החיים 

 והרפואה

 

 

 משרד המדע והטכנולוגיה

 

 התכנית למחקר אסטרטגי 

 פיתוח תשתיות מדעיות וטכנולוגיות

קורא להגשת הצעות מחקר לשנת קול 

 בתחום החלל 2020

 

 
 :תחום החלל

תצפיות לעבר כדוה"א ; 

פיתוח מכשור, רכיבים, תתי 

מערכות ומכלולים 

לפלטפורמות חלליות 

ולמקטעי קרקע תומכי חלל ; 

תצפיות מהחלל לעומקי 

 היקום

 

 



 

 המועצה להשכלה גבוהה

 הועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(

 

 לתכנית מועמדים להגשת קורא קול

 דוקטורנטים ת לבתר"ות מלגות

  ,מחזור ח' ומהודו מסין מצטיינים

 תשפ"א

 

The PBC Fellowship Program 

for Outstanding Chinese and 

Indian Post-Doctoral  

Fellows Applications for the 

 Academic Year 2020/2021 

 

-הזדמנות לקלוט פוסט -שימו לב 

 דוקטורנט מצטיין מסין או מהודו ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כל התחומים

 

 

 משרד המדע והטכנולוגיה

 

קול קורא להחזרת מדענים לישראל 

ש יצחק שמיר למתן מלגות ע"

דוקטורט לשנת -למשתלמים לפוסט

2019 

 

 
תחומי המדעים המדויקים 

והטכנולוגיים, מדעי הטבע 

 והרפואה

 

 

 קרנות הביטוח הלאומי

 קרן מנוף

 
קול קורא לפיתוח שירותים בתחום 

ליצירת סביבת עבודה הארגונומיה, 
ארגונומית ושמירה על בריאות העובד 

 בסביבת העבודה
 

 

 :תחום הארגונומיה

כלים ליצירת סביבת עבודה 

 ארגונומית.

סטנדרטים מקצועיים ; 

הגברת המודעות במשק ; 

תכניות התערבות בסביבה 

המשרדית ; כלים להערכת 

סיכונים ארגונומיים: ענף 

 העבודה, ענף הבנייה ; 

 ממוחשבים ;  כלים

כלים תכנוניים למפעלים ; 

פיתוח קמפיינים וקורסים ; 

יצירת סביבה ארגונומית ; 

מגזרים עתירי פגיעות שלד 

 ושריר.

 

 



 

 למדא עיון

 הוצאת האוניברסיטה הפתוחה

 

 פרס קרן גולדברג לכתבי יד 

 2019 -מצטיינים 

 

 

 

 כל תחומי הדעת

 

 

Amazon Research Awards 

 

Call for Proposals 

 

 

Computer vision ; 

economics ; knowledge 

management and data 

quality ; machine 

learning algorithms and 

theory ; natural 

language processing ; 

online advertising ; 

operations research and 

optimization ; 

personalization ; 

robotics ; search and 

information retrieval ; 

security, privacy and 

abuse prevention ; 

speech. 

 

 
 

 

Google News Initiative 

 

The GNI Innovation Challenge 

 

 

Reader engagement 

and new business 

models in journalism ; 

distribution ; interface 

; social ; workflow 

 

 

 

Horses and Humans 

Research Foundation 

 

Support of Research Studies on 

the Therapeutic Effects of 

Horses on Humans 

 

 

The therapeutic effects 

of horses on humans: 

Basic research and 

clinical studies in 

relation to mental and 

physical health and the 

 



Connection to physiotherapy, 

behavioral sciences and more 

 

quality of life of people 

with disabilities 

 

 

Cancer Research Institute 

 

Technology Impact Award 

 

Clinic & Laboratory Integration 

Program (CLIP) 

 

 

Technological 

innovation in relation to 

cancer research and 

treatment – the 

personalized 

immunotherapy field ; 

Pre-clinical and 

translational research in 

relation to cancer 

immunotherapy in the 

clinic 

 

 

 

Juvenile Diabetes Research 

Foundation (JDRF) 

 

National Multiple Sclerosis 

Society (MS Society) 

 

Lupus Research Alliance 

 

Decoding Immune Mediated 

Diseases - Novel Approaches for 

Therapeutic Insights 

 

 

Commonalities of 

autoimmune diseases: 

Identifying the networks 

and pathways involved 

in their pathogenesis ; 

Type 1 Diabetes (T1D) ;  

Systematic Lupus 

Erythematosus (SLE) ; 

Multiple Sclerosis (MS) 

 

 

 

  עדכונים ותזכורות
 

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 הרשות למחקר ופיתוח

 
 קול קורא למענק עריכה מדעית

 ISF -מורחבת 

 

 

 

 כל התחומים

 

 

American Chemical Society 

Petroleum Research Fund 

 
Petroleum and 

fossil fuels 

 



 

New directions (ND) Grants 

 

 

 הודעות רשות המחקר

 

 

 
 

 אוניברסיטת אריאל

 HITהמכון הטכנולוגי חולון 
 

 רא משותףקול קו -הזמנה למפגש חוקרים 
 

 המפגש פתוח להרשמה * *
 

 הנכם מוזמנים לקחת חלק במפגש חוקרים במסגרת שיתוף הפעולה האקדמי בין אוניברסיטת אריאל

להגשת בקשות  AU - HITקול קורא  . במסגרת שיתוף פעולה זה יוצג HITוהמכון הטכנולוגי חולון 

 למענקי מחקר במימון משותף של שני המוסדות.

 

מהווה הזדמנות להיחשף לפעילות המחקרית המתבצעת בשני המוסדות ויכול להוות פוטנציאל המפגש 

לשיתוף פעולה מחקרי. חלק ניכר מהמפגש יוקדש להיכרות אישית בין החוקרים ותחומי עניין משותפים 

 למחקר.

 

 , 8.7.19המפגש יתקיים ב יום שני, 

 .3לם הכנסים, בניין , חולון, באו52, גולומב HITמכון הטכנולוגי חולון 

 
 לפרטים והרשמה נא לפנות לגב' אילת בנקוביץ'

  ayeletbe@ariel.ac.il: בכתובת המייל

 

 בחזרה לטבלה   הזמנה

 

 

mailto:ayeletbe@ariel.ac.il
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Participation_Ariel_HIT_CFP_Invitation_8.7.19.jpg


 :בכםילתשומת ל

 מגוון אפשרויות מימון פתוחות מאת משרד הביטחון האמריקני:

Department of Defense (DOD) 

 בתכנית:

Congressionally Directed Medical Research Program (CDMRP) 

 :2019הצעות בחודש יולי -הזדמנויות להגשת קדם

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:

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

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,

 ים ובתהליך ההגשה.ונשמח לסייע לכם בברור הפרט

 

 

 הציעו נושאים נוספים לקולות הקוראים שיופיעו בניוזלטר!

https://ebrap.org/eBRAP/public/Program.htm?clientAcronym=CDMRP
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=220302
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


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

 בקישור זהידי מילוי השאלון הקצר -על

 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות 

 

 
 

 

 
 

 (ISFהקרן הלאומית למדע )
 

 ישראל -תכנית משותפת יפן 
 

 ישראל היא לעודד את שיתופי הפעולה המחקריים בין מדענים מיפן ומישראל.  –מטרת התכנית המשותפת יפן 

והקרן הלאומית למדע  (JSPS)התכנית מופעלת הודות להסכם שיתוף פעולה בין האגודה היפנית לקידום המדע 

(ISF). 

 

 :זכאות להגשה לחוקרים הישראלים

 , קי מחקר אישיים בלבדאשר להם מענק פעיל במסלול מענהתוכנית פתוחה להגשה לחוקרים 

 ., לפחות שנתיים עד לתום שנת המענק האחרונה, לא כולל שנת הארכה)בזמן ההגשה(בתנאי שנותרו 

 

 .תחומי מדעי החיים והרפואה: תחומי מחקר

 

 , לתקופה של עד שנתיים, ₪ 38,000: המענק לחוקר הישראלי הינו עד תקופה ותקציב

 את החוקר הראשי של ארצה לפי כלליה.לא כולל תקורה. כל קרן תממן 

 

  :בתוכנית זו יוגשו שתי בקשות

באתר הקרן ,ע"י החוקר היפני. ראה הנחיות  JSPS – דרך מערכת ה ביפניתבקשה אחת מלאה תוגש  .1

 . היפנית

 נפרדת, אדמיניסטרטיבית, תוגש במקביל ע"י החוקר הישראלי במערכת הקרן הלאומית למדע.בקשה  .2

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=080ofK6t-kC5oIF6mkW8LTznqWLTB8ZNnqdAf77qeyBUQlVRVUs2OEU1VTBQVjdPMkFFSlhTWkE1QS4u
https://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/data/FY2020_Bilateral_call.pdf
https://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/data/FY2020_Bilateral_call.pdf


 על החוקר היפני להגיש את הבקשה ביפנית ע"פ כללי הקרן היפנית 

 .4.9.19 -לא יאוחר מ  JSPS- ל

 

  טרם ההגשה יש לבצע אימות פרטים במערכתISF online.  

 .שהאימות הפרטים אינו מהווה הרשמה להגשת הבק

 

 30.7.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 .13:00, עד השעה  6.8.19 המועד האחרון להרשמה להגשת בקשות יהיה 

 .לא יתקבלו בקשות שעבורן לא בוצעה הרשמה להגשת בקשה עד למועד זה

 (13:00)עד השעה  13.8.19תאריך הגשה לקרן: 

 

 בחזרה לטבלה   סיווג תחומי דעת  גשהטבלת זכאות לה הנחיות להגשת בקשה  קול קורא 

 

 
 

 
 

 משרד המדע והטכנולוגיה
 

 פיתוח תשתיות מדעיות וטכנולוגיות -התכנית למחקר אסטרטגי 

 2020קול קורא להגשת הצעות מחקר לשנת 

 בתחום: חלל

 
מעוניין המשרד לקדם פעילות מחקר ופיתוח בישראל  2020מחקרים לשנת במסגרת תכנית התשתיות למימון 

 תשתיתיים בשאלות מדעיות העומדות בחזית הידע העולמי.-בתחום החלל באמצעות מימון מחקרים אסטרטגיים

 

 : מחקרים בעלי פוטנציאל יישומי הצפויים להוביל בהמשך לפיתוח מוצרים בתחום החלל, תחומי מחקר

 :בנושאים הבאים

 תצפיות מהחלל לעבר כדור הארץ; .א

 פיתוח מכשור, רכיבים, תתי מערכות ומכלולים לפלטפורמות חלליות ולמקטעי קרקע תומכי חלל; .ב

 תצפיות מהחלל למעמקי היקום. .ג

 

  מוסדי ברמה גבוהה, בעלי -תחומי ובין-פעולה ביןתינתן העדפה למימון מחקרים שבהם יתקיים שיתוף

פוטנציאל יישומי וכלכלי היכול לשפר את יכולתה התחרותית של מדינת ישראל ולמצבה בחזית המדע 

 והטכנולוגיה בעולם בתחום החלל.

 

 :תקופה ותקציב
 

https://www.isf.org.il/#/support-channels/42/10
https://www.isf.org.il/Files/GuidelinesJSPS_Heb_666_1.pdf
https://www.isf.org.il/Files/Eligibility_Heb_613_1.pdf
https://www.isf.org.il/Files/ISF-Fields_Heb_604_1.pdf


 600,000: עד קבוצת מחקר אחתידי -תקציב המחקר להצעה שתוגש על ₪  , 

 בחלקים שווים. שנים, 3לתקופה של 

 1,200,000: עד שתי קבוצות מחקר או יותרידי -תקציב המחקר להצעה שתוגש על ₪, 

 שנים בחלקים שווים. 3לתקופה של 

 

 

 28.8.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 באמצעות המערכת המקוונת אל מרכז הפעילות ברשות המחקר על ידי החוקריםפרק הזמן להגשת ההצעות 

 . 15:00עד השעה  4.9.2019הוא עד יום רביעי, ד' באלול תשע"ט, 

 מומלץ להגיש את ההצעה מבעוד מועד, למתן זמן טיפול במקרים של בעיות טכניות במערכת.

 (12:00)עד השעה  11.9.19ידי רשות המחקר(: -תאריך הגשה לקרן )על

 
 בחזרה לטבלה   הסכם  עמוד הבית    קול קורא

 

 
 

 
 

 המועצה להשכלה גבוהה

 הועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(
 

 ת"ות מלגות לתכנית מועמדים להגשת קורא קול

 תשפ"א  ,מחזור ח' ומהודו מסין מצטיינים דוקטורנטים לבתר

 

The PBC Fellowship Program 

for Outstanding Chinese and Indian Post-Doctoral Fellows 

Applications for the Academic Year 2020/2021 

 

 דוקטורנט מצטיין מסין או מהודו ! ***-הזדמנות לקלוט פוסט -*** שימו לב 

 
 ת"ות תשע"ט,-בשנים תשע"ג ומהודו מסין מצטיינים דוקטורנטים לבתר ת"ות של המלגות בעקבות הצלחת תכנית

 תשפ"א.  ל"בשנה התכנית גם את ממשיכה

 

 ומהודו, מסין מצטיינים דוקטורנטים לבתר שנתיות-דו מלגות  55עד תשפ"א ל"בשנה ת"ות תקצה לכך, בהתאם

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20190630/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%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%9C%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202020.docx
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/most_rfp20190630
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20190630/he/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%AA%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA.docx


 על מופקדות אשר השיפוט, ועדות ידי על שתוערך כפי המועמדים, של להתאמה האקדמית בכפוף תמומשנה אשר

 .הזוכים בחירת ועל המועמדים האקדמי של השיפוט

 

 : כל התחומיםתחומי מחקר

 

לשנה, לתקופה של שנתיים אקדמיות.  ₪  115,000על יעמוד הנסיעות ותקציב המלגה : גובהתקופה ותקציב

 י"ע ישולמו לשנה ₪ - 41,000 מ שלא יפחת וסכום ת,"ות י"ע יוקצבו לשנה ₪ 69,000 זה סך מתוך

 ת./מלגאי לכל האוניברסיטה,

 

 שוטפים(, במחירים (₪ 5,000 של שנתי סכום ת/מלגאי כל לרשות תעמיד האוניברסיטה בנוסף,

לכנסים,  נסיעות המלגה, בתום המלגה וחזרה בתחילת לישראל הגעה כגון בינלאומיות נסיעות הוצאות כיסוי לטובת

 .ל"בחו עבודה ופגישות ספר בתי סדנאות

 

 המלגה בתקופת נסיעות לטובת ת/המלגאי את לשמש ויוכל לשנה משנה נצבר הינו הנסיעות תקציב 

 .המלגה תום לאחר שנה עד של בתקופה לישראל ל"כנ נסיעות לטובתו

 

 המלגה מימוש לשם  01.03.2021 לתאריך עד לישראל להגיע ת/המלגאי על. 

עבודת הדוקטורט, בתנאי חשוב לציין שהקול הקורא רלוונטי עבור מועמדים מסין והודו שטרם השלימו את 

שימציאו אישור מתאים וכן עבור מועמדים ממדינות אלה שכבר נמצאים בארץ ורוצים להגיש מועמדות 

 לתכנית זו.

 ת/המתעתד או ,שנים חמש על עולה לא קבלתו תאריך אשר, שלישי תואר ת/בעל להיות ת/המועמד על 

 למעלה חלפה לא קוראה קולה פרסום במועד אשר לקול הקורא,  6.4 בסעיף כמפורט שלישי תואר לקבל

הוא  אקדמי עיסוק לסיום ביותר המוקדם התאריך, כאמור, האחרון האקדמי ה/עיסוקו ממועד משנה

(1.7.2014.) 

 

 זו. תכנית של מלגאים שני עד להנחות ת/רשאי תהיה/יהיה מנחה 

 

 .הקול הקורא מעודד שוויון בין גברים ונשים באקדמיה 

 

  מועמדים. על כן האוניברסיטה תקיים ועדות לבחירת  20-המועמדים שניתן להגיש ממוסד מוגבל למספר

 ., כמצוין מטה1.11.19המועמדים. אנא הגישו את המסמכים עד לתאריך 

 

 1.11.19 תאריך הגשה לרשות המחקר:

 28.11.19תאריך הגשה של טבלת המועמדים על ידי האוניברסיטה: 

 בחזרה לטבלה   Regulations and Guidelines   נספחים  קול קורא

 
 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_VATAT_PostDocs_ChinaIndia_2019_Hebrew.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2018/Call_for_Proposals_VATAT_PostDocs_ChinaIndia_2018_Hebrew.Nispahim.pdf.docx
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_VATAT_PostDocs_ChinaIndia_2019_Guidelines.pdf


 
 

 משרד המדע והטכנולוגיה

 

 קול קורא להחזרת מדענים לישראל ע"ש יצחק שמיר

 2019דוקטורט לשנת -למתן מלגות למשתלמים לפוסט

 
קול קורא לקבלת בקשות למלגות למדענים חוזרים על שם ראש הממשלה משרד המדע והטכנולוגיה מפרסם בזאת 

 לשעבר יצחק שמיר )ז"ל(.

 

מהנתונים שבידי המשרד, האתגר הניצב בפני מדענים ישראליים אשר מונע את שובם ארצה הוא מציאת מקום 

הכרה בכישורים תעסוקה בעל זיקה לתחום ההתמחות, המתאים להכשרה המקצועית ולניסיון המדעי, אשר יביא ל

 המדעיים ובתרומתה הפוטנציאלית לכלכלת המדינה ולהמשך הפיתוח המדעי. 

 

 לאור הנסיבות האמורות, החליט המשרד להפעיל תכנית ייחודית אשר תאפשר למדענים ישראלים,

 בעודם שוהים ומתגוררים בחו"ל, להגיש בקשות לקבלת מלגות מחיה מהמשרד.

 

 דוקטורט ומשקיעים את עיקר זמנם בעבודת המחקר.-משתלמים לפוסטמלגות אלו מיועדות לחוקרים ה
 

 .מדעים המדויקים והטכנולוגיים, מדעי הטבע והרפואה: תחומי התחום המחקר

 
 , לתקופה של שנתיים. ₪ 240,000 :תנאי המלגה

 
 

 22.8.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (15:00)עד השעה  5.9.19המחקר(: ידי רשות -תאריך הגשה לקרן )על

 בחזרה לטבלה   הסכם   טופס הגשת בקשה   עמוד הבית   קול קורא
 

 
 

 
 

 קרנות הביטוח הלאומי

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20190701/he/%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20-%20%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%A9%D7%9D%20%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7%20%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A8%20%D7%9C%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A8%D7%AA%20%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%A5%202019.docx
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/most_rfp20190701
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20190701/he/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%94-%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20-%20%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%A9%D7%9D%20%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7%20%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A8%20%D7%9C%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A8%D7%AA%20%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%A5%202019.docx
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20190701/he/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98-%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%94%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D.docx


 קרן מנוף
 

 קול קורא לפיתוח שירותים בתחום הארגונומיה,

 ליצירת סביבת עבודה ארגונומית ושמירה על בריאות העובד בסביבת העבודה

 

קרן מנוף מזמינה את קהילת החוקרים להגיש בקשות לביצוע פרויקטים ארגונומיים במגזרים השונים שמטרתם 

 .סביבת עבודה ארגונומית, מניעת חשיפת העובדים לסיכונים ארגונומיים ושמירה על בריאותםיצירת 

 
: פיתוח כלים אשר יביאו ליצירת סביבת עבודה ארגונומית, מניעת חשיפת העובדים לסיכונים תחומי מחקר

 :שמירה על בריאותם ומניעת פגיעות במערכת שריר שלד, על בסיס הכלים הבאים ,ארגונומיים
 

 פיתוח והנגשה של סטנדרטים מקצועיים – Practice of Code –  בארגונומיה המבוססים על כללים בינלאומיים

 .קיימים ועל בסיס הצרכים של התעשייה המקומית

 פיתוח תכניות התערבות במשק בנושא הארגונומיה להגברת המודעות וקידום נושא הארגונומיה. 

  כולל סרטון המחשהפיתוח תכניות התערבות בסביבה משרדית. 

 פיתוח כלים להערכת סיכונים ארגונומיים במקומות עבודה 

 פיתוח כלים להערכה, צמצום ומניעה של סיכונים ארגונומיים בענף הבנייה 

 פיתוח כלים ממוחשבים לארגונומיה עבור ממונה הבטיחות במפעל. 

 שת ריהוט, ציוד ואביזריםפיתוח כלים ארגונומיים תכנוניים למפעלים, משרדים, עמדות עבודה, רכי. 

 פיתוח תכני קמפיין להעלאת המודעות בנושא ארגונומיה בתתי נושאים לדוגמא: "יושבנות", "ניטול ידני" וכד'. 

 פיתוח קורסים / הכשרות בארגונומיה עבור: 

 בטיחות ממוני.. .אנשי רכש ומתכננים -

 תעסוקתיים רופאים. -

 .בנושא ארגונומיה כולל סרטוני המחשה )למידה מקוונת מרחוק(פיתוח לומדות  -

 כל רעיון חדשני או בקשה שיש לה לתרום למען יצירת סביבה ארגונומית. 

  ,עובדים החשופים לסיכונים ארגונומיים במקומות העבודה במגזרים השונים: בניין, תעשייה, מסחר ושירותים

 ם, חקלאות וכד'.עובדים קמעונאיים, עובדי משרדים, מוסדות רפואיים, מעבדות, מחסני

 שריר-עובדים במגזרים עתירי סיכונים לפגיעות שלד. 

 
 : גובה הסיוע ואחוז השתתפות הקרן ייקבעו בכל פרויקט לגופו.תקציב

 על פי מדיניות הקרן, תינתן עדיפות בדירוג, לבקשות הכוללות מקורות מימון נוספים / השתתפות עצמית

 
  גו עיקרי הדרישות והעדיפויות של הקול הקוראיתקיים כנס חשיפה ובו יוצ 10.7.19ביום 

 .להרשמה היכנסו לקישור .וכן יינתן זמן לשאלות ותשובות לצורך הבהרה

 
 17.7.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (13:00)עד השעה  31.7.19תאריך הגשה לקרן: 

 
 בחזרה לטבלה   מדריך להגשת בקשות   הגשה דרך מערכת מפת"ח   עמוד הבית   קול קורא

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eA2O09w-JEGEg2-KrTvDKlwtnd0pFPBHusA0ptClPvVUNzFVT0dJT0FMMEtCWkRXWVI2MkhKNE4zTy4u
https://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/kolotKorimList/KKArgonomia.pdf
https://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Pages/default.aspx
https://funds.btl.gov.il/Account/Login?ReturnUrl=%2F#/
http://funds4dev.blob.core.windows.net/btlfilestemplates/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99.pdf


 
 

 
 

 למדא עיון
 הוצאת האוניברסיטה הפתוחה

 

 2019 - פרס קרן גולדברג לכתבי יד מצטיינים
 

 

 ( של תחרות פרס קרן גולדברג לכתבי יד מקוריים, 2019המחזור החמישי )האוניברסיטה הפתוחה מכריזה על 

  מחדשים ובעלי ענין לחוקרים ולציבור המשכיל הרחב, בכל תחומי הדעת.

  

 .חוקרות וחוקרים ותיקים וצעירים מוזמנים להגיש לתחרות כתבי יד מבוססי מחקר

  

 בשפה אחרת( )בעברית או א ראו אוריד שנכתבו במקורם בעברית, עדיין ל יתקבלו אך ורק כתבי 

  .ואף לא הוסכם לפרסמם בהוצאת ספרים אחרת בארץ או בחו"ל

 

הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה תפרסם את כתבי היד הזוכים כספר, בתוך שנה ממועד הגשת הגירסה 

 .הסופית של כתב היד

 

 : כל תחומי הדעתתחומי המחקר
 

 : גובה הפרס
 

  ₪ 25,000 בסך : פרסמקום ראשון
 

  ₪ 15,000 י: פרס בסךמקום שנ
 

 

 17.7.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 31.7.19תאריך הגשה לקרן: 

 בחזרה לטבלה   מודעה   קול קורא
 

 
 

 
 

Amazon Research Awards 

https://www.openu.ac.il/oui-press/pages/goldberg.aspx
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Applications_OpenUni_GoldbergBook_Publishing_31.7.19.pdf


 

Call for Proposals 
 

The Amazon Research Awards (ARA) program offers awards to faculty members at academic 

institutions worldwide. 

 
Research Fields: 

 Computer Vision 

 Economics 

 Knowledge management and data quality 

 Machine learning algorithms and theory 

 Natural language processing 

 Online advertising 

 Operations research and optimizations 

 Personalization 

 Robotics 

 Search and information retrieval 

 Security, privacy and abuse prevention 

 Speech 

 
For the detailed list of research fields information, please see Focus Areas page. 
 

 

Budget: Up to $80,000 in cash and $20,000 in AWS Promotional Credits. 
 

 

Application form will become available on 10.9.19. 

 

RDA Deadline: 17.9.19 

 

Deadline: 4.10.19 

 

Call for Proposals   Rules   Back to Table 

 

 
 

 
 

Google News Initiative 
 

https://ara.amazon-ml.com/proposals/#focus-areas
https://ara.amazon-ml.com/proposals/#apply
https://ara.amazon-ml.com/proposals/#rules


The GNI Innovation Challenge 

 

The GNI’s first Innovation Challenge in the Middle East, Africa & Turkey Region will fund a set of 

projects that meet specified criteria, with the intent of producing learning and thought leadership 

to share with the wider industry. 

 

The Challenge is open to organizations that aim to produce innovative, original journalism and to 

enlighten citizens with trustworthy journalistic content, whose projects focus on encouraging a 

more sustainable news ecosystem. 

 

Research Fields: The Challenge will focus on reader engagement and new business models 

in any form, to build a stronger future for journalism. Google seeks innovative projects, focused 

on but not limited to the following areas: 

 Business Models 

 Distribution 

 Interface 

 Social 

 Workflow 

 

 All projects to have clear indicators showing the impact of the project from a user perspective 

and/or from a business perspective (example: audience indicators, business plan when 

relevant).  

 

Budget and period: Google will fund up to $150,000, and up to 70% of the total project cost. 

Special discretion on the total project cap may be considered by the Jury depending on the scale 

and impact of a very large collaborative effort. The remaining self-funded costs can be 

operational costs. Successful projects will need to be delivered within one year. 

 טופס בקשה למימון משלים

 
 

RDA Deadline: 19.8.19 

 

Deadline: 2.9.19 (23:59 GMT) 

 

Call for Proposals   Terms and Condition   Apply Online   Home Page   Back to Table 

 

 
 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/forms/587-Matching_Fund_Application_4ed_10.11.17.doc
https://newsinitiative.withgoogle.com/innovation-challenges/how-to-apply/mea/
https://newsinitiative.withgoogle.com/assets/static/docs/ic-me-tc.pdf
https://newsinitiative.withgoogle.com/innovation-challenges/middle-east-apply/
https://newsinitiative.withgoogle.com/


 
 

Horses and Humans Research Foundation 
 

Support of Research Studies on the 

Therapeutic Effects of Horses on Humans 

 

The primary goal of this Call for Proposals is to support, promote and fund scientific research 

that explores the claimed, yet unsubstantiated benefits of equine-assisted activities and 

therapies, leading to the discovery of the most effective methods and techniques for 

conducting thousands of existing and future programs.  

 

Research Fields: The purpose of Horses and Humans Research Foundation (HHRF) is to fund 

research that investigates the therapeutic effects of horses on humans. The broad research 

agenda includes basic research, as well as clinical studies that will ultimately impact physical and 

mental health and the quality of life for people with disabilities who are involved with equine-

assisted activities/therapies (EAA/T). 

 

Please see examples of areas that research questions could be based on in the CFP document, 

linked below (those examples not necessarily reflecting foundation priorities) 

 

Budget and Period: Up to $50,000, for a period of 1.5 years. 

 

 HHRF accepts Letters of Intent and grant applications at any time throughout the year, 

though completed grant applications will be reviewed only once per year. 

 

 Both paper and electronic formats are required. 

 

RDA Deadline: 18.7.19 

 

Deadline: 1.8.19 

 

Call for Proposals   Guidelines   Application Form   Back to Table 

 

 
 

https://www.horsesandhumans.org/apply
https://www.horsesandhumans.org/s/Guidelines_and_Information-2019.doc
https://www.horsesandhumans.org/s/Application-Forms-2019-x9s9.doc


 
 

Cancer Research Institute 
 

The Cancer Research Institute funds research aimed at furthering the development of 

immunological approaches to the diagnosis, treatment, and prevention of cancer. The Institute's 

mission is to bring effective immune system-based therapies to cancer patients sooner. 

 

Technology Impact Award 

 

The Cancer Research Institute Technology Impact Award provides seed funding to address 

the gap between technology development and clinical application of cancer immunotherapies.  

 

These grants aim to encourage collaboration between technology developers and clinical cancer 

immunologists and to generate the proof-of-principle of a novel platform technology in 

bioinformatics, ex vivo or in silico modeling systems, immunological or tumor profiling 

instrumentation, methods, reagents and assays, or other relevant technologies. 

 

Research Fields: The most competitive applicants will address areas where technological 

innovation stands to benefit the field and cancer patients most, and that will ultimately lead to 

effective next generation personalized cancer immunotherapies. 

 

These technologies may include but are not limited to: 

 New bioinformatics methods or technologies that speed collection and analysis of large sets 

of patient-derived biological data 

 Computer simulations for modeling biological systems and responses to immunotherapy 

 Tools and methods that improve profiling of tumors to inform therapeutic strategies 

 Real-time visualizations of molecular and cellular activity to improve tracking of responses to 

immunotherapy 

 In vitro tissue culture systems that recapitulate the interactions between primary tumor cells 

and the immune system 

 

Budget and Period: Up to $200,000 , for a period of 12-24 months. 

 
RDA Deadline (LOI): 1.11.19 

 



Deadline (LOI): 15.11.19 

 
RDA Deadline (Full - by invitation): 27.2.20 

 

Deadline (Full – by invitation): 15.3.20 

 
Call for Proposals  Apply Online (new users)   Apply Online (Existing users)  
 
Home Page  Back to Table 

 
 

Clinic & Laboratory Integration Program (CLIP) 

 
The Clinic and Laboratory Integration Program (CLIP) Grants are given to qualified scientists 

who are working to explore clinically relevant questions aimed at improving the effectiveness of 

cancer immunotherapies.  

 

Research Fields: The program supports pre-clinical and translational research that can be 

directly applied to optimizing cancer immunotherapy in the clinic. 

 

Budget and Period: Up to $200,000 , for a period of two years. 

 
 
RDA Deadline (LOI): 7.10.19 

 

Deadline (LOI): 1.11.19 

 
RDA Deadline (Full - by invitation): 30.1.19 

 

Deadline (Full – by invitation): 15.2.20 

 

 
Call for Proposals  Application Guidelines   Apply Online (new users)  
 
Apply Online (existing users)  Home Page  Back to Table 
 

 
 

 

https://www.cancerresearch.org/scientists/fellowships-grants/impact-grants/technology-impact-award
https://www.grantrequest.com/application.aspx?SA=SNA&FID=35050&sid=205
https://www.grantrequest.com/Login.aspx?ReturnUrl=%2faccountmanager.aspx%3fSA%3dAM%26sid%3d205&SA=AM&sid=205
https://www.cancerresearch.org/scientists/fellowships-grants/impact-grants/technology-impact-award
https://www.cancerresearch.org/scientists/fellowships-grants/translational-research-grants
https://www.cancerresearch.org/scientists/fellowships-grants/translational-research-grants/clip-application-guidelines
https://www.grantrequest.com/SID_205?SA=SNA&FID=35012
https://www.grantrequest.com/SID_205?SA=AM
https://www.cancerresearch.org/scientists/fellowships-grants/impact-grants/technology-impact-award


 

Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) 

National Multiple Sclerosis Society 

Lupus Research Alliance 
 

Decoding Immune Mediated Diseases 

Novel Approaches for Therapeutic Insights 
 

JDRF International, in partnership with the Lupus Research Alliance and the National Multiple 

Sclerosis Society, is soliciting Letters of Intent (LOI) from investigators across autoimmune (and 

other relevant) fields to advance the understanding of autoimmunity and to obtain more specific 

insights into commonalities and differences of immune pathways that govern these pathogenic 

processes. 

 
Research Fields: Letters of Intent are sought from investigators interested in partnering to 

understand commonalities of autoimmune diseases by identifying networks and pathways 

involved in their immune-pathogenesis of diseases, in order to establish immune signatures, 

biomarkers and targets of effective therapies. 

 

 All applications must include at least two or more autoimmune disease areas, 

including at least one of the following autoimmune diseases: 

- Type 1 Diabetes (T1D) 

- Systemic Lupus Erythematosus (SLE)  

- Multiple Sclerosis (MS).  

 

 Applications must utilize novel technologies and/or analytical approaches in 

a multidisciplinary manner. 

 

Examples of pertinent topics include, but are not limited to: 

 Parallel interrogation of predictive or pharmacodynamic biomarker data from existing 

disease specific immunotherapy trial data sets for deeper insights into therapeutic response 

pathways.  

 Analysis of clinical samples that would allow understanding of common mechanisms using 

new technologies.  

 Exploitation of existing datasets across autoimmune diseases using machine learning 

approaches to gain deep mechanistic insights into common or different pathways of 

autoimmunity and identification of immune pathway-specific patient subsets. 

 Generation of immune networks from existing tissue banks across autoimmune diseases to 

connect tissue infiltrates and peripheral signatures using novel technologies and algorithms. 



 Short clinical studies across diseases for the identification of immune pathways and 

networks that associate with response to different classes of immune therapy in different 

indications.  

 Exploration of novel approaches to study processes that may be different between organ-

specific versus systemic autoimmunity.  

 Exploration of combination therapies across diseases. 

 

 Groups with relevant cross-disease area datasets, sample sets and other expertise are 

strongly encouraged to apply to this RFA. 

 

Budget and Period: LOI’s can be submitted under one of the following mechanisms: 

 

 Strategic Research Agreement (SRA): Up to $750,000, for up to 3 years. 

 

 Pilot & Feasibility (PNF):  Up to $200,000 , for a period of up to 2 years. 

 

 
RDA Deadline (LOI): 26.8.19 

 

Deadline (LOI): 9.9.19 (5PM Eastern Time) 

 
RDA Deadline (Full - by invitation): 19.11.19 

 

Deadline (Full – by invitation): 3.12.19 (5PM Eastern Time) 
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 •●♦  עדכונים ותזכורות  •●♦
 

 

 
 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
 הרשות למחקר ופיתוח

 

 ISF -מורחבת  קול קורא למענק עריכה מדעית
 

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 )

http://grantcenter.jdrf.org/wp-content/uploads/2019/05/JDRF-LRA-NMSS-Common-Mechanisms-RFA-Call-Document_5.28.19_.pdf
http://grantcenter.jdrf.org/rfa/decoding-immune-mediated-diseases-novel-approaches-for-therapeutic-insights/
https://jdrf.smartsimple.us/s_Login.jsp


חוקרים ממוסדות אקדמיים בהגשת , המיומנים בליווי 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 איםהמסווגים לפי נוש

 .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    להגשת בקשה בפורטלהנחיות    מבנה תיאור המחקר   קול קורא

 

 
 

 
 

American Chemical Society 

Petroleum Research Fund 

 
ACS PRF research grant programs support fundamental research in the petroleum field, and 

development of the next generation of engineers and scientists through advanced scientific 

education. Research areas supported include chemistry, the earth sciences, chemical and 

petroleum engineering, and related fields such as polymers and materials science. 

 

New Directions (ND) Grants 
 

The New Directions Grants Program aims to stimulate a new direction of research for 

established faculty, and to support the careers of their student scientists and engineers. 

 

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


 The New Directions (ND) grants program provides funds to scientists and engineers with 

limited - or even no - preliminary results for a research project they wish to pursue, and who 

intend to use the PRF-driven preliminary results to seek continuation funding from other 

agencies.  

 

Research Fields:  Research in the petroleum and fossil fuels field, within the following areas of 

support. 

 

The proposed research should be in a "new direction" and not be in the same direction as - or 

overlap with - current projects in the lead PI’s research group.   

 

Excluded from consideration will be: 

 Lead PIs who have had previous support or current funding for the project 

 Proposals presenting ideas that are a logical extension of ongoing research from the lead 

PI’s laboratory. 

 

Preliminary results and/or communications are not required. 

 

Budget and Period: Up to  $110,000 for a two-year period. 

 

Eligibility: Each principal investigator (lead and co-PI) must be eligible to serve as the formal, 

official supervisor of graduate students in graduate degree programs. Emeritus faculty who may 

supervise post-doctoral fellows are also eligible to apply. 

 

 Principal investigators (lead PI or co-PI) may have only one ND grant application considered 

in a 12-month period. 

 

 

♦  Submission window opens at 23.9.19  ♦ 
 

 
RDA Deadline: 18.9.19 

Deadline: 18.10.19 
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 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,
 

 בכם, מספר הודעה מטעם רשות המחקר:לתשומת ל

 
 :עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות

https://www.acs.org/content/acs/en/funding-and-awards/grants/prf/researchtopics.html
https://www.acs.org/content/acs/en/funding-and-awards/grants/prf/researchtopics.html
https://www.acs.org/content/acs/en/funding-and-awards/grants/prf/programs/nd.html#P27_2635
https://www.acs.org/content/dam/acsorg/funding/grants/prf/programs/nd/nd_etc_oct%202019.pdf
https://www.acs.org/content/acs/en/funding-and-awards/grants/prf/programs/igam-proposal-submission-help.html


 

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

