
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

19.8.19 -26.8.19  

 ♦הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה ♦ 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

 מתאים לפקולטות מילות מפתח קול קורא

 

 הרשות לחדשנות

 

 ♦ מסלול מאגדי מגנ"ט ♦ 

מאגד של חברות תעשייתיות 

 ומוסדות מחקר 

לפיתוח טכנולוגיות בשיתוף 

 פעולה
 

 

 

 ופיתוח טכנולוגימחקר 

 במגוון תחומים

 

 

 משרד המדע
 

  3/2019קול קורא מס' 

להצעות לרכישת מושב בכנסים 

 וימי עיון המתקיימים 

 2020דצמבר -בחודשים ינואר

 

 

 מדיניות לאומית בתחומי 

 המדעים

 לפירוט ראו תקציר

 הקול הקורא מטה 

 



 

 קרנות הביטוח הלאומי
 

קול קורא לפיתוח תכניות לקידום 
בני נוער וצעירים על רצף  ילדים,

 מצבי הסיכון
 

 

 פיתוח מענים בנושאים:

מצבי סיכון קשים בקרב ילדים ובני 

נוער ; הכנה לחיים בוגרים לצעירים 

 חסרי עורף משפחתי

 
 

 

Google AI 
 

Faculty Research Awards 
 

 

Various fields within 

the Artificial intelligence (AI) 

research: 

Please see CFP below 

 
 

 

Alex's Lemonade Stand 

Foundation 

 
Crazy 8 Initiative 

 

 

Pediatric cancers: 

developmental origins , 

undruggable pediatric 

cancers ; novel 

immunotherapies ; novel 

pediatric drug targets 

 

Embryonal brain cancers, 

high grade gliomas, fusion 

positive sarcomas, fusion 

negative sarcomas, 

leukemias, neuroblastoma 

big data, catalyzing clinical 

trials 

 

 

 

Juvenile Diabetes 

Research Foundation 

(JDRF) 

 
Beta Cell Replacement 

Innovative Awards 
 

 

Type 1 Diabetes: 

Beta cell replacement 

 
 

 

 קולות קוראים פנימיים
 

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 (HITהמכון הטכנולוגי חולון )

 

 

 :מגוון תחומים

אתגרי הגיל השלישי והרביעי ; 

 



  קול קורא
 פעולה מחקרי -לשיתוף

 

; חירום  AI  ;Fintechסייבר ; 

ן ; טכנולוגיות ועיצוב ואפר"

מסייעים ; בריאות דיגיטלית ; 

 טכנולוגיות למידה

 

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 הרשות למחקר ופיתוח

 
 מחקר לעידוד קורא קול

 מדעי בתחום אינטרדיסציפלינרי
 הנתונים

 

 

 
 מחקר אינטרדיסציפלינרי

 בתחום מדעי הנתונים

 

 

 עדכונים ותזכורות
 

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 
 מחקרי פעולה לשיתוף קורא קול

 פראג CULS עם 
 

 תזכורת ומידע נוסף 

 פעולה -הזדמנות ייחודית לשיתוף

 עם חוקרים מצ'כיה

 

 

 מגוון תחומים:

Big Data  ,IOT  ,למידת מכונה ,

בינה מלאכותית ; מחקרים בתחום 

המים, אקלים וסביבה, כולל היבטי 

: חישה, מיפוי GISזיהום ומחזור ; 

נפט וגזאקולוגיה, אגרונומיה, 

,  ORארכיאולוגיה ואנתרופולוגיה ; 

אופטימיזציה דיסקרטית, 

 אופטימיזציה ;

 חקלאות, מזון ותזונה ועוד.

   פרטים נוספים בקול הקורא 

 

 

The International 

Foundation for Research 

in Experimental 

Economics (IFREE) 

 

Small Research Grants 

Program 
 

** Reminder ** 

 

 

 

Experimental Economics 

Research 

 

 

 

 

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


 

 הודעות רשות המחקר

 

 

 :בכםילתשומת ל

 מגוון אפשרויות מימון פתוחות מאת משרד הביטחון האמריקני:

Department of Defense (DOD) 

 בתכנית:

Congressionally Directed Medical Research Program (CDMRP) 

 הזדמנויות להגשת קדם-הצעות בחודש אוגוסט 2019:

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

Vision Research Program (VRP) 2019 

 

 הזדמנויות להגשת קדם-הצעות בחודש אוקטובר 2019:

Melanoma Research Program (MRP) 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,

 בתהליך ההגשה.ונשמח לסייע לכם בברור הפרטים ו

 

 

 הציעו נושאים נוספים לקולות הקוראים שיופיעו בניוזלטר!

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

 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=220300
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=216301
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


 

 
 

 

 

 

 הרשות לחדשנות
 

 ♦ מסלול מאגדי מגנ"ט ♦ 

 מאגד של חברות תעשייתיות ומוסדות מחקר

 לפיתוח טכנולוגיות בשיתוף פעולה
 

 קריאה להתאגדות למאגד חדש !

 

 .2020פ באקדמיה ובתעשייה מוזמנות ליזום מאגדים לקראת שנת קהילות מו"
 

מסלול מגנ"ט, הינו מסלול תמיכה של רשות החדשנות, שמטרתו לעודד מחקר ופיתוח של טכנולוגיות חדשניות 
 בחזית הידע הטכנולוגי, על מנת להקנות יתרון יחסי לתעשייה הישראלית בשווקים בינלאומיים. 

 
ט הוא התאגדות של תאגידים תעשייתיים ומוסדות מחקר אקדמיים לביצוע מו"פ של טכנולוגיות מאגד במסלול מגנ"

גנריות, על בסיס שיתופי פעולה מהותיים בין חבריו, מתוך מגמה להשיג ביחד הרבה יותר מהיכולת של כל אחד 
 בנפרד.

 

 :למי מיועד הקול הקורא
 

 במחקר בתחום מדעי או טכנולוגי,  לקבוצות מחקר אקדמיות ישראליות העוסקות :באקדמיה

 .המעוניינות לקדם מחקר יישומי במסגרת קונסורציום, לשתף פעולה עם התעשייה וללמוד את צורכי השוק

 

מעוניינות לפתח טכנולוגיות  -: חברות בתעשייה הישראלית, שמפתחות מוצרים תחרותיים ובמקבילבתעשייה

 .ש ומתקדם של מוצריםחדשניות, שעל בסיסן יהיה אפשר לפתח דור חד

 
   :תקופה ותקציב

 
 .)מהחברות התעשייתיות במאגד %20כמענק,  %80מהתקציב המאושר ) %100: למוסד מחקר

 
 מהתקציב המאושר. %66: עד לחברה תעשייתית

 

 .שנים, במטרה לאפשר תהליך מו"פ ארוך טווח 3 - 5מסגרת זמן הפעילות היא 
 

 כוונה, ניתן לפנות ל:לפרטים נוספים, הדרכה, התייעצות וה
 054-5882322משה אברהמי, נייד: 

  moshe.avrahami@innovationisrael.org.il: דוא"ל
 

mailto:moshe.avrahami@innovationisrael.org.il


 28.11.19 תאריך אחרון להגשת הבקשות השנה:
 

 בחזרה לטבלה   מידע אודות מסלול מגנ"ט

 

 
 

 
 

 משרד המדע
 

  3/2019קול קורא מס' 

 להצעות לרכישת מושב בכנסים וימי עיון המתקיימים 

 2020דצמבר -בחודשים ינואר

 
ממונה המשרד, המשרד מעוניין לקבל הצעות לרכישת מושב בכנסים לשם קידום ופיתוח התחומים עליהם 

. תוכן המושב ייקבע על ידי המשרד, 2020העוסקים במדיניות לאומית, ועתידים להתקיים בישראל במהלך שנת 

 .כמפורט להלן בקול קורא זה, ויעסוק בתחומים הקשורים לפעילות המשרד בהתאם לנושא הכנס

 
 , בהתאם לנושא הכנס,במדיניות לאומית: המושב הנרכש יעסוק הנרכשתחומי העיסוק של המושב 

 :וידון באחד או יותר מתחומים אלו

 מדיניות לאומית בתחום המדע .1

 מדיניות לאומית בתחום המחקר והפיתוח היישומי וההנדסי .2

 מדיניות לאומית בתחום הטכנולוגיה .3

 מדיניות לאומית בתחום החלל .4

 מדעמדיניות לאומית בתחום תקשורת ה .5

 .מדיניות לאומית בתחום חינוך מדעי ואוריינות דיגיטלית .6

 מדיניות לאומית בתחום אבטחת מידע וסייבר. .7

 באחד או יותר (כגון מיעוטים, חרדים וכיו"ב)קידום שוויון מגדרי או קידום אוכלוסיות "ייחודיות"  .8

 .לעיל, בגילאים שונים ובמסגרות שונות 7-1מהתחומים המפורטים בסעיפים 

 

נקודות זמן. על המציע לבחור את מועד הגשת ההצעה בהתאם למועדי תחנות ההגשה  3קול קורא זה כולל 

 :המפורטים להלן

 

https://innovationisrael.org.il/program/2739


 
 

 :גובה המימון

 

 
 

o  מעלות הכנס 50%גובה המימון לכנס לא יעלה על. 

הוצאות נדרש כי לרשות המציע יעמדו מקורות משלימים )שאינם משרדי ממשלה אחרים( לכיסוי מלוא 

 .מעלות הכנס לפחות, לאחר ניכוי הוצאות שאינן מוכרות לעניין זה על ידי המשרד 50%הכנס בשיעור של 

 טופס בקשה למימון משלים

 

 קול קורא זה אינו מיועד לכנסים מדעיים אשר בחירת כלל הנושאים המוצגים במסגרתם נעשית על   -( !)

 .אמות מידה אקדמיות. כנס מדעי אשר יוגש במענה לקול קורא זה ייפסל        

 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/06/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D.doc


  ת מהמוסד.הצעו 2ניתן להגיש עד 

 

 אנא קראו בעיון את מסמך הקול הקורא המקושר מטה.

 

 בחזרה לטבלה   מפל  הסכם   נספח א'   עמוד הבית  קול קורא

 

 
 

 
 

 קרנות הביטוח הלאומי
 

 בני נוער וצעירים על רצף מצבי הסיכון קול קורא לפיתוח תכניות לקידום ילדים,
 

לקידום הטיפול בילדים, בני נוער וצעירים, הנמצאים במצבי סיכון, בין היתר בשל קרן ילדים ונוער בסיכון פועלת 

הזנחה, התעללות, אלימות, פגיעה מינית, והפרעות קשב וריכוז ,לרבות ילדים ובני נוער שעברו על החוק, 

 .משתמשים בסמים או חשופים לתנאי חיים מַסכנים

 

ותוכניות מערכתיות, במטרה לסייע בצמצום מצבי הסיכון,  פעילותה של הקרן מכוונת לפיתוח והטמעת מודלים

 .מניעת הדרדרות לעוני ונזקקות, קידום מוביליות חברתית, ושילוב במערכות החינוך, הרווחה והתעסוקה

 
 :הקרן מזמינה להגיש בקשות לפיתוח מענים בנושאים הבאים : תחומי המחקר

 

  (6-18)התמודדות עם מצבי סיכון קשים בקרב ילדים ובני נוער  , 

 עבריינות, בדידות, נשירה ממסגרות, אלימות, פגיעה מינית, זנות, שימוש בחומרים ממכרים בדגש על עוני,

 .או כל מצב אחר אשר יוכח כי הינו מהווה מצב סיכון לאוכלוסייה זו

 

  חסרי עורף משפחתי(, 18-23)הכנה למעבר לחיים בוגרים לצעירים, 

 .נויות ופיתוח כישורי רישות, מנהיגות ושייכות חברתית וקהילתיתמיומ, בדגש על רכישת כישורי חיים

 
 כלכלי של היישוב בו פועלת התוכנית.-שיעור הסיוע המרבי נקבע בהתאם לאשכול החברתי: תקופה ותקציב

  הנמוך מבניהם(. ₪ 2,000,000מעלות התכניות או עד  %90: עד 4-1יישובים המדורגים באשכול( 

  הנמוך מבניהם(. ₪ 2,000,000מעלות התכניות או עד  %70: עד 7-5יישובים המדורגים באשכול( 

 הנמוך מבניהם(. ₪ 2,000,000מעלות התכניות או עד  %50: עד 10-8ם המדורגים באשכול יישובי( 

 %50יקבלו סיוע של עד  (שיופעלו ביותר משתי רשויות, ובאזורים שונים בארץ) תכניות ארציות  

 )הנמוך מבניהם(. ₪ 2,000,000או עד מעלות התוכנית 

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20190815/he/%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8%20%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8%202020-%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/most_rfp20190815
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20190815/he/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97%20%D7%90%20-%20%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%94%20%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20%D7%9C%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D%202020.docx
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20190815/he/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%20-%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%99%D7%9E%D7%99%20%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D%202020.docx
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20190815/he/%D7%A7%D7%A7%20%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%99%D7%9E%D7%99%20%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F%202020-%20%D7%9E%D7%A4%D7%9C.xlsx


 
 חודשים. 6חודשים. תקופה זו תכלול תקופת התארגנות של עד  42תקופת ההתקשרות היא עד 

 
  25.8.19 -מועד אחרון לשאלות/לבקשת הבהרות. 
 

 29.8.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 
 

 (13:00)עד השעה  12.9.19תאריך הגשה לקרן: 
 

 בחזרה לטבלה   אתר הבית   מערכת מפת"ח   קול קורא

 

 
 

 
 

Google AI 
 

Faculty Research Awards 
 

Google maintains strong ties with academic institutions worldwide, pursuing innovative research 

in core areas relevant to the company`s products and services. 

 

As part of that vision, the Google Faculty Research Awards Program aims to recognize and 

support world-class, permanent faculty pursuing cutting-edge research in areas of mutual 

interest. 

 

Research Fields: Applicants are asked to categorize their proposals into one of the following 

broad Computer Science research areas of interest to Google: 

https://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/kolotKorimList/KKKlaliYeladim.pdf
https://funds.btl.gov.il/
https://www.btl.gov.il/Pages/default.aspx


 

 
Budget: Google Faculty Research Awards are structured as seed funding to support one 

graduate PhD student for one year and are awarded as an unrestricted gift. 

 

Applications will be accepted from 1.9.19 (21:00 PT) 

 

RDA Deadline: 16.9.19 

Deadline: 30.9.19 (13:00 PT) 

 
Call for Proposals   Frequently Asked Questions   
 
How to Write a Good Proposal – open advice   Home Page 
 
Apply Online (Entrance connected to a Google Account)    Back to Table   

 

 

https://ai.google/research/outreach/faculty-research-awards/
https://ai.google/research/outreach/faq/?category=faculty
https://ai.google/research/outreach/faq/?category=advice
https://ai.google/
https://accounts.google.com/signin/v2/sl/pwd?service=ah&passive=true&continue=https%3A%2F%2Fappengine.google.com%2F_ah%2Fconflogin%3Fcontinue%3Dhttps%3A%2F%2Fcseduapplication.withgoogle.com%2Fapplications%2Ffra2018%2F&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin


 

Alex's Lemonade Stand Foundation 

Crazy 8 Initiative 

The mission of ALSF is to improve the lives of children with cancer by funding impactful 

research, raising awareness, and supporting families with the ultimate goal of curing all children 

with cancer.  

ALSF funds research and accelerates cures, facilitating unprecedented collaborations between 

the brightest minds in childhood cancer research from around the globe. 

 

Research Fields: The Crazy 8 Initiative Award will fund research into innovative and rigorous 

approaches that directly address the most intractable issues in pediatric cancer research today. 

This award is designed to coalesce cross-disciplinary cores of scientists working collaboratively  

in order to accelerate the pace of new cure discovery. 
 

It is expected that successful applications will address one or more of the eight disciplines 

that formed the basis of the Crazy 8 initiative: 

 

Crazy 8 Disciplines:  

1. Embryonal brain cancers  

2. High grade gliomas  

3. Fusion positive sarcomas  

4. Fusion negative sarcomas 

5. Leukemias  

6. Neuroblastoma 

7. Big data  

8. Catalyzing clinical trials 

 



The Crazy 8 group of scientists identified 4 crosscutting research themes that form the basis of 

this RFA, with the overarching goal of making a major impact on the field of childhood cancer. 

The proposal should address a topic that is responsive to at least one of the four pediatric cancer 

research themes below: 

 

Crazy 8 Research Themes: 

1. Developmental Origins of Pediatric Cancers  

2. Drugging Currently Undruggable Pediatric Cancer Drivers  

3. Developing Novel Immunotherapies  

4. Discovery and Development of Novel Pediatric Cancer Drug Targets 

 
The foundation expects successful applications to propose multidisciplinary teams with a very 

clear plan for collaboration that would empower the study of big ideas that would not be easily 

addressable otherwise 

 
Period and Budget: Depending on the type of project and the size of the team, 

the requested budget should be in the range of $1,000,000 - 5,000,000 USD over 4 years.  

Cost efficiency will be one of the major considerations in review and funding decisions. 
 
 In addition to the full requested budget, applicants may elect to use the ALSF Childhood 

Cancer Data Lab (CCDL) for single-cell and/or bulk gene expression analysis. The CCDL is 

also available for consultations regarding the management and sharing of your research data 

which is a required element of this award. 

 

RDA Deadline (LOI): 12.9.19 

Deadline (LOI): 1.10.19 (by 11:59PM ET) – Pay attention, the date falls on Rosh HaShana 

holiday. 

 

RDA Deadline (Full): 6.1.20 

Deadline (Full): 20.1.20 (by 11:59PM ET) 

 
Call for Proposals  Back to Table 

 

 

 

Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) 

Beta Cell Replacement Innovative Awards 

https://www.alexslemonade.org/sites/default/files/crazy_8_rfa_updated.pdf


 

JDRF provides seed funding for highly innovative research with significant potential to accelerate 

the mission of JDRF. Proposals should address key outstanding questions and have the 

potential to lead to a change in the current paradigm or conventional wisdom and/or lead to a 

groundbreaking discovery. 

 
Preliminary data is not required in the proposal but the underlying premise, goal, or hypothesis 

must be plausible and testable and the proposal must be focused with a well-defined goal that is 

achievable within the timeframe of the award. 

 

Research fields: Please see the CFP priority areas here. 

 

Budget and Period: Innovative grants provide one year of support for a maximum of $ 100,000. 

 

 

RDA Deadline: 19.9.19 

Deadline: 15.10.19 (5PM Eastern Time) - Pay attention, the date falls on Rosh HaShana 

holiday. 

 
Call for Proposals   Web Page   Home Page   Back to Table 

 

קולות קוראים פנימיים
 

 
 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 (HITכנולוגי חולון )המכון הט
 

 פעולה מחקרי -לשיתוף קול קורא  
 

מכון טכנולוגי חולון מעוניינים להדק את הקשרים ביניהם ולעודד פעילות מחקרית  HIT -אוניברסיטת אריאל ו

 משותפת

 בין חוקרי שני המוסדות באמצעות תמיכה במחקרים משותפים. 

 

המיועדת לתמיכה ולקידום פעילויות מחקר משותפות לחברי  HIT- AUקרן מחקר משותפת שני המוסדות הקימו 

סגל משני המוסדות, זאת במטרה להעמיק את ההכרות המדעית בין חוקרי שני המוסדות, בין היתר לשם הצעת 

 מחקרים משותפים לגופי מימון בארץ ובחו"ל. 

http://grantcenter.jdrf.org/wp-content/uploads/2019/07/Beta-Cell-Replacement-Program-Strategy.pdf
http://grantcenter.jdrf.org/wp-content/uploads/2019/08/Beta-Cell-Replacement-Innovative-RFA-FY20.pdf
http://grantcenter.jdrf.org/rfa/beta-cell-replacement-innovative-awards/
http://grantcenter.jdrf.org/


 

 :זכאות להגשה

 .רשאים להגיש הצעת מחקר לפחות שני חברי סגל, אחד מכל מוסד 

 בר סגל בכיר מאוניברסיטת אריאל רשאי להגיש בקשה לקרן בתנאי שבשנתיים האחרונות הגיש הצעת ח

מחקר לגוף מימון חיצוני. תנאי זה אינו מתייחס לחברי סגל חדשים עד שנה באוניברסיטה וכן לחברי סגל 

 ששהו בשנת שבתון בשנה האחרונה. 

 

 השנה, הוועדה תיתן עדיפות מסוימת למחקרים בנושאים הבאים:: תחומי מחקר

 אתגרי הגיל השלישי והרביעי 

  ,סייברAI ,FINTECH 

 חירום ואפר"ן 

 טכנולוגיות ועיצוב מסייעים 

  בריאות דיגיטלית 

 טכנולוגיות למידה 

 

 למרות האמור לעיל, ניתן להגיש לוועדה הצעות מחקר בכל תחום.

 

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

 
 המחקר. רשות של הפורטל באמצעות אריאל מאוניברסיטת הסגל חבר ידי על תוגש המחקר הצעת

 

 :בכל שאלה ניתן לפנות לאנשי הקשר הבאים

 ayeletbe@ariel.ac.ilמוזמנים לפנות לגב' אילת בנקוביץ' , בכתובת המייל:  חוקרי אוניברסיטת אריאל

 talira@hit.ac.ilאלוני , בכתובת המייל: -מוזמנים לפנות לגב' טלי ריין HITחוקרי 

 

 26.8.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 

 בחזרה לטבלה    טופס הגשת בקשה   קול קורא
 

 

 

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 הרשות למחקר ופיתוח
 

 הנתונים מדעי בתחום אינטרדיסציפלינרי מחקר לעידוד קורא קול

 

mailto:ayeletbe@ariel.ac.il
mailto:talira@hit.ac.il
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_Ariel_HIT_26.08.2019.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_Ariel_HIT_26.08.2019__Tofes.pdf


 של למנעד רחב המשויכים נתונים של וויזואליזציה ניתוח, עיבוד ניהול, לאיסוף, מתייחס הנתונים מדעי תחום

 על הנשענים ופיתוח כלים מסקנות הוצאת משמעות, לניתוח גם מסחריות, כמו ואפליקציות אקדמיות דיסציפלינות

 . הנאספים הנתונים
 

 קריםהנתונים וחו מדעי בליבת העוסקים מחוקרים המורכבות מחקר קבוצות יצירת לעידוד מיועד זה מענק

 כאשר מחקרי, בסיס ליצירת לסייע אמור המענק .נתונים במאגרי ומשתמשות המייצרות שונות מדיסציפלינות

 חיצוניים. מימון לגופי יותר מפורטת הצעה ותגיש את המחקר תרחיב חוקרים קבוצת אותה שבהמשך המטרה

 

 :תנאי סף

 ידי שני חברי סגל לפחות, עדיף ממחלקות שונות.-ההצעה תוגש על 

 .עיקר עיסוקו של אחד החוקרים יהיה במדעי הנתונים 

 זה. בקשה למענק מלהגיש מנוע חיצוני מימון לגוף מחקר הצעת האחרונות בשנתיים הגיש שלא חוקר 

 בשנה שבתון בשנת סגל ששהו לחברי וכן באוניברסיטה שנה עד חדשים סגל לחברי מתייחס אינו זה תנאי

 .האחרונה

 

 .: מחקר אינטרדיסציפלינרי בתחום מדעי הנתוניםתחומי המחקר

 

 , לתקופה של שנה אחת. ₪ 30,000עד : תקציב

 
 . talig@ariel.ac.il,  9758906-03אודות אופן ההגשה ניתן לפנות לגב' טלי גונן: למידע 

 
  15.9.19תאריך ההגשה לרשות המחקר: 

 בחזרה לטבלה   קול קורא
 

 

 •●♦  עדכונים ותזכורות  •●♦
 

 

 
 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
 

 פראג CULS עם מחקרי פעולה לשיתוף קורא קול
 

 פעולה עם חוקרים מצ'כיה * הזדמנות ייחודית לשיתוף -תזכורת ומידע נוסף *  

 
 אנו מפרסמים כחלק ממאמצנו לעודד את המחקר באוניברסיטה ואת שיתופי הפעולה עם חוקרים מחו"ל, 

 Czech University of Life Sciences  -קול קורא ייעודי זה, לעידוד שיתוף פעולה מחקרי עם חוקרים מ 

(CULS). 

mailto:talig@ariel.ac.il
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/08/Call-for-Proposals_-interdisciplinary-research_data-science_9.2019.pdf


 
 

 ., לצורך מפגשים5.9.19 -ו 3.9.19יגיעו לאוניברסיטה בתאריכים  CULS-שימו לב: חוקרים מ
 

 :  החוקרים במשלחת זו הינם מהתחומים הבאים
 

 
 

 לכל המעוניין לקבוע פגישה אישית עם החוקרים יש לשלוח מייל לאורית טסה, סגנית מנהל רשות המחקר

 .oritta@ariel.ac.il: בכתובת

 

 

 -וניינים לקדם את שיתוף הפעולה שלהם עם חוקרים ממענק זה מיועד לחברי סגל בכיר באוניברסיטה המע

CULS. 

 –שיתוף פעולה זה אמור להניב בהמשך פרסום מאמרים משותפים והגשת הצעות מחקר משותפות )לדוגמא 

 צ'כיה של משרד המדע וכדומה(. -במענה לקול קורא לשת"פ ישראל 

 

 :זכאות להגשה

 , אחד מכל מוסד.PHDרגת רשאים להגיש הצעת מחקר לפחות שני חברי סגל בד .1

 הגיש האחרונות שבשנתיים בתנאי לקרן בקשה להגיש רשאי אריאל מאוניברסיטת בכיר סגל חבר .2

 באוניברסיטה שנה עד חדשים סגל לחברי מתייחס אינו זה תנאי חיצוני. מימון לגוף מחקר הצעת

 .האחרונה בשנה שבתון בשנת ששהו סגל לחברי וכן

 

על מנת ללמוד עוד על האוניברסיטה  CULSבאתר האינטרנט של מגוון תחומים, ניתן לעיין : תחומי מחקר

 וחוקריה.

 

 חודשים. 18, לתקופה של עד  ₪ 20,000: עד תקופה ותקציב

 ודנטים לתאריםו/או לחילופי סט CULS-במסגרת של התפקיד ניתן יהיה לבקש הוצאות אירוח של החוקר מ

 מתקדמים ופוסט דוקטורנטים.

 

 המחקר. רשות של הפורטל באמצעות תוגש המחקר הצעת

 

mailto:oritta@ariel.ac.il
https://www.czu.cz/en/


 30.10.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 

 בחזרה לטבלה   טופס הגשת בקשה   קול קורא

 

 
 

 
 

The International Foundation for Research 

in Experimental Economics (IFREE) 
 

Small Research Grants Program 
 

** Reminder ** 
 

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. 

 

Budget: Up to $10,000  

 

RDA Deadline: 16.1.20 

Deadline: 1.2.20 

 

Call for Proposals    Previously Awarded Grants     Submission Form    Cover Page Form 

Home Page    Back to Table 

 

 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,
 

 לתשומת לבכם, מספר הודעה מטעם רשות המחקר:

 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_Ariel_CULS_30.10.2019.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_Ariel_CULS_30.10.2019_Tofes.docx
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/


 

 :עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות

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

 ר מיכאל מעוז.הרשות למחקר ופיתוח, ד"

 . בקשות אלו יקבלו קדימות במתן שירותי העריכה.הפורטל את הבקשה יש להגיש דרך

 .הקרן ורשות המחקרשימו לב, על ההצעה להיות מוכנה במסגרת מגבלות הזמן של 

 

 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

