
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

5.8.19  -12.8.19  

 ♦הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה ♦ 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

 מתאים לפקולטות מילות מפתח קול קורא

 

 "תמפא –משרד הביטחון 
 

פיתוח טכנולוגיות לאוטונומיות 

 ולמידה עמוקה
 

  מפגש הסברה 
 

 

 

 מגוון נושאים

 ראו פירוט בקול הקורא

 

 

 

 

 

 (ISFהקרן הלאומית למדע )

 

פתיחת המחזור השני  –קדם הודעה 

 בתכנית למימון מחקר

בתחום רפואה ממוקדת אישית 

 )רמ"א(
 

 

הביולוגית בין בני אדם  השונות

והשלכותיה על מצבי בריאות וחולי, 

 אבחון מחלות והטיפול בהן:

אפיון גנומי ו/או קליני תוך שימוש 

במאגרי נתונים ונתוני עתק ; שינויים 

גנטיים סומטיים במחלות ; אפיון 

אפיגנום, טרנסקריפטום, פרוטאום, 

מיקרוביום, מטובולום ; מנגנוני 

מתיים ; תהליכים תאיים ורק

 



טכנולוגיות מחקריות לאבחון וטיפול 

במחלות ; פלטפורמות חישוביות 

לעיבוד מתקדם של נתונים ; פיתוח 

שיטות דימות ; אנליזה של תאים 

 בודדים ועוד.

 

 משרד המדע והטכנולוגיה

 

 16/2019מכרז פומבי מס' 

מחקרים עבור המועצה לביצוע 

הלאומית לקידום נשים במדע 

 ובטכנולוגיה

 

 

שוויון מגדרי בחינוך, באקדמיה 

 ובתעשיות מדע וטכנולוגיה:

 .מדיניות, חסמים מגדריים ועוד

 
 

 

Blavatnik Interdisciplinary 

Cyber Research Center 

 

Call for Research Proposals 

2019 

 

 

Cybersecurity and digital 

transformation 

 
 

 

Moore Foundation 

Simons Foundation 

 

Moore - Simons Project on the 

Origin of the 

Eukaryotic Cell: 

A joint call for proposals 

 

 

 

 

The origin of the 

eukaryotic cell 

 

 

The Lyla Nsouli 

Foundation 
 

Brain Cancer Research Grants 
 

 

Prognosis cure for brain 

cancer, with a focus on 

Diffuse Intrinsic Pontine 

Glioma (DIPG) 

 

 

  עדכונים ותזכורות
 

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 

 חוקרים משלחת עם למפגש הזמנה

 כיה'שבצ CULS מאוניברסיטת

 

 

 

 :מגוון תחומים

Big Data  ,IOT  מכונה, , למידת

בינה מלאכותית ; מחקרים בתחום 

המים, אקלים וסביבה, כולל היבטי 

 



: חישה, מיפוי GISזיהום ומחזור ; 

 נפט וגז

אקולוגיה, אגרונומיה, ארכיאולוגיה 

, אופטימיזציה  ORואנתרופולוגיה ; 

דיסקרטית, אופטימיזציה ; חקלאות, 

 מזון ותזונה ועוד.

  פרטים נוספים בקול הקורא 

 

 

 

 

 

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 

 עם מחקרי פעולה-לשיתוף קורא קול

CULS  פראג 

 
 * הזדמנות ייחודית לשיתוף פעולה

 עם חוקרים מצ'כיה *

 

 

 :מגוון תחומים

Big Data  ,IOT  למידת ,

מכונה, בינה מלאכותית ; 

מחקרים בתחום המים, אקלים 

וסביבה, כולל היבטי זיהום 

: חישה, מיפוי GISומחזור ; 

נפט וגזאקולוגיה, אגרונומיה, 

ארכיאולוגיה ואנתרופולוגיה ; 

OR  ,אופטימיזציה דיסקרטית ,

 אופטימיזציה ;

 חקלאות, מזון ותזונה ועוד.

 פרטים נוספים בקול הקורא  

 

 

 

  אוניברסיטת אריאל בשומרון

 

 (HITהמכון הטכנולוגי חולון )

 

 פעולה מחקרי-לשיתוף קול קורא

 

 
 :מגוון תחומים

אתגרי הגיל השלישי והרביעי ; 

; חירום  AI  ;Fintechסייבר ; 

טכנולוגיות ועיצוב מסייעים ואפר"ן ; 

; בריאות דיגיטלית ; טכנולוגיות 

 למידה

 

 

 

Anton Paar 

 

Research Award for Instrumental 

Analytics & Characterization 

 

 

Instrumental chemical 

analytics ; physical 

characterization of 

materials 

 

  

 

 

 

 

 

 



American 

Gastroenterological 

Association (AGA) 

 

AGA-Gastric Cancer Foundation 

Ben Feinstein Memorial 

Research 

Scholar Award in Gastric Cancer 

 

 

 
 

Gastric cancer research 

 

 כנסים
 

 

Ariel University 

 

First Ariel International 

Conference on Wellbeing of the 

Elderly 

 

 
Various fields in connection 

to the wellbeing of the 

elderly: 

Please see details in the 

invitation below. 

 

 

 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) 

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 

 

 הזדמנויות להגשת קדם-הצעות בחודש אוקטובר 2019:

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=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


 

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

 עות לפני תאריך ההגשה,לרשות המחקר לא יאוחר מאשר שלושה שבו

 ונשמח לסייע לכם בברור הפרטים ובתהליך ההגשה.

 

 

 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 

 

 
 

 

 
 

 מפא"ת –משרד הביטחון 
 

 פיתוח טכנולוגיות לאוטונומיות ולמידה עמוקה

 מפגש הסברה 
 

פרסם קול קורא ומבקש הצעות מחקר לפיתוח טכנולוגיות העתידות להוות אבני בניין   מפא"ת –משרד הביטחון 

אוטונומיות ולמידה עמוקה, תשתיות טכנולוגיות רלוונטיות והשתלבות במחקרים המבוצעים במערכת ליכולות 

 הביטחון.

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


 

 ותשובות. מפגש הסברה ושאלותבהמשך לקול קורא שהופץ , מתקיים 

  .בקריה בת"א בבניין חימוש 13:30בשעה  12/8/2019ביום שני,  המפגש יתקיים

 

 אורן גל למייל: לד"ר 7/8/2019במפגש יש להעביר עד ה  השתתפות חוקר/ת לצורך אישור  

Oren_Gal@mod.gov.il .את הפרטים הבאים: שם פרטי ומשפחה, מספר ת.ז. ומספר טלפון נייד 

 

 שתתף במפגש.אנא עדכנו את רשות המחקר במידה והנכם נרשים ובמידה ואתם מעוניינים ואין ביכולתכם לה

 

 

 

 להלן פרטי הקורא בשנית:

 

המנהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתיות טכנולוגיות )מפא"ת( במשרד הביטחון מפרסם בזאת קול קורא 

ומבקש הצעות מחקר לפיתוח טכנולוגיות העתידות להוות אבני בניין ליכולות אוטונומיות ולמידה עמוקה, תשתיות 

 השתלבות במחקרים המבוצעים במערכת הביטחון.טכנולוגיות רלוונטיות ו

 
פריצות דרך טכנולוגיות בתחום מיצוי   - עם התקדמות טכנולוגיות הבינה המלאכותית והאוטונומיות ובמקביל לכך 

לקבלת החלטות המידע, למידה עמוקה ומערכות לומדות והשימוש בהם, נמצא שקיימים פערים בטכנולוגיות 

 ואוטונומיות בזמן אמת, כמו גם גילוי אנומליות וביצוע סיווג אובייקטים במערכות השונות.

 
לטובת התמודדות עם נושאים אלו, תהיה דרישה לבחון יכולות בתחומי ניווט, בקרה וקבלת החלטות וסיווג 

 אובייקטים.
 

 : תחומי מחקר

בתווך הימי,  (Learning Reinforcement) ידת חיזוקיםטכנולוגיות לתכנון משימה אוטונומי מבוסס למ .1

 ממדיות מרובות מידע.-אמת בסביבות תלת-הקרקעי והאווירי בזמן

 השתנות של מערכות למידה עמוקה תוך כדי פעולה בשטח )הוספת קלאסים, השתנות פילוגי דגימה ועוד(. .2

, או לחילופין זיהוי SLAMת )תוך שימוש בשיטו GPSטכנולוגיות לניווט אוטונומי במתארי חסימת  .3

 אנומליות במערכות אינרציאליות מבוססות למידה עמוקה ו/או טכנולוגיות נוספות(.

 לסיווג וזיהוי אנומליות בתנועות המרחב הימי ממידע לווייני.  Data Scienceטכנולוגיות בעולם .4

י קבוצת סוכנים הטרוגנית לנכסים אסטרטגיים בים וכן ניהול משימה טכנולוגיות לתכנון משימה מיטבי ע" .5

 מיטבי.

 פיתוח טכנולוגיות לחסמי כניסה הנוגעים לכמויות מידע מועטות לצורך סיווג אובייקטים. .6

( והגדרת החלטות stream / sequential dataהכללת ארכיטקטורות למידה עמוקה לשטפי מידע ארוכים ) .7

 ארכיטקטורה מתאימה.

 טכנולוגיות להבנת תהליכי קבלת החלטות בתחום מיצוי מידע, בדגש על יכולות קבלת החלטות בתכנון  .8

 משימה ותנועה אוטונומי.

 טכנולוגיות ליכולות מובנות להגדרת ארכיטקטורה לאימון רשת. .9

 
 לא מצוינת הגבלת תקציב. המימון יינתן לתקופה של שנה אחת. :תקופה ותקציב

 לשנה נוספת או לפי החלטת המשרד. ישנה אפשרות להארכה

mailto:Oren_Gal@mod.gov.il


 

 19.9.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 התאריך האחרון לפני היציאה לחופשת החג  -)שימו לב  15.10.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 (7.10.19הוא 

 צרו קשר עם רשות המחקר( PPT)לגרסת    Chart flow Template   טפסים  קול קורא

 
 בחזרה לטבלה   עדכון תאריך הגשה

 

 
 

 
 

 

 פתיחת המחזור השני בתכנית למימון מחקר –קדם הודעה 

 בתחום רפואה ממוקדת אישית )רמ"א(

 
הקרן הלאומית למדע שמחה להודיע על פתיחת המחזור השני של התכנית למימון רחב היקף של מחקרים בתחום 

וזיקתם למצבי בריאות וחולי, הרפואה הממוקדת אישית )רמ"א(, בדגש על היבטים מולקולריים, פיזיולוגיים ואחרים 

 .תוך התבססות נרחבת על מידע רפואי ודגימות רפואיות

 

מחקר העוסק בשונות הביולוגית בין בני אדם ובהשלכותיה על מצבי בריאות וחולי, אבחון מחלות  תחומי מחקר:

 רק לדוגמאות להלן(:והטיפול בהן. מחקרים שימומנו במסגרת התכנית עשויים לכלול, בין השאר )אך אינם מוגבלים 

 

  אפיון מעמיק גנומי ו/או קליני של קבוצות אוכלוסייה ייחודיות לצורך הבנה ואבחון של פתולוגיות ולקראת

התאמה אישית של טיפולים, תוך שימוש במאגרי נתונים רפואיים קיימים או שנבנים במסגרת המחקר, 

 ובכלל זה נתוני עתק

 חלות, בהקשר של אבחון, הבנת דינמיקה רקמתית ופיתוח טיפולים אפיון של שינויים גנטיים סומטיים במ

 חדשים

  איפיון של אפיגנום, טרנסקריפטום, פרוטאום, מיקרוביום או מטבולום בהקשרים רלוונטיים למחלות

 אנושיות

  הבנה מנגנונית של תהליכים תאיים ורקמתיים ותרומתם לפתולוגיה תוך שימוש בדגימות של רקמות

 אנושיות

 טכנולוגיות מחקריות חדשניות לאבחון מחלות או לטיפול בהן, שמבוססות על הבנה ביולוגית  פיתוח

 מעמיקה

 כולל נתונים  ,פיתוח ויישום של פלטפורמות חישוביות לעיבוד מתקדם של נתונים רפואיים וביולוגיים

 שיאספו במסגרת המחקר ונתונים שהופקדו במאגרים

 פיתוח שיטות דימות ייחודיות 

  גישות( מחקריות המבוססות על אנליזה של תאים בודדיםSingle Cell Analysis) 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_MAFAT_DeepLearning_Auto_9.2019.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_MAFAT_DeepLearning_Auto_9.2019_Forms.docx
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_MAFAT_DeepLearning_Auto_9.2019_ChartflowTamplate.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_MAFAT_DeepLearning_Auto_9.2019_DeadlineExtension.pdf


 

לפרויקטים רחבים עתירי  -ש"ח לתקופה של עד ארבע שנים  7,000,000תקרת מימון עד  תקציב ותקופת מחקר:

לפרויקטים ממוקדים מבוססי מידע  -לתקופה של עד ארבע שנים   ₪ 1,750,000מידע רפואי ותקרת מימון עד 

 .ואי, או העושים שימוש במידע רפואי קיים, או פרויקטים המתמקדים בפיתוח טכנולוגיות מחקררפ

 

 2019מועד ההגשה לתכנית יהיה בתחילת נובמבר 

 
 בחזרה לטבלה   קול קורא

 

 
 

 
 

 משרד המדע והטכנולוגיה
 

  16/2019מכרז פומבי מס' 
 לביצוע מחקרים עבור המועצה הלאומית לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה 

 
משרד המדע והטכנולוגיה, באמצעות המועצה הלאומית לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה פונה בזאת לקהילת 

 המחקר להגיש הצעות לביצוע סקרים ומחקרים לצורך קביעת בסיס למדיניות.

 

 ירות בתחומי שוויון מגדרי בחינוך, באקדמיה ובתעשיות מדע וטכנולוגיה, : למשרד נדרשות מספר סקתחום המחקר

 על מנת לקבוע את המשך מדיניות המועצה הלאומית לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה.

 

 המשרד מבקש לבצע שלושה מחקרים שונים, על פי הפירוט הבא:

 

 מחקרים עבור ועדת החינוך של המועצה: 

 פורמלי בישראל -ין מגדרי בחינוך הפורמלי והבלתיסקירת תכניות לקידום שיוו .1

 מחקר בנושא מדיניות ציבורית בעולם לקידום שוויון הזדמנויות מגדרי בחינוך  .2

 

 מחקר עבור ועדת האקדמיה של המועצה: 

 מחקר איכותני לאיתור חסמים מגדריים באקדמיה הישראלית .3

 

 שנה אחת. : לא מצוינת הגבלת תקציב. תקופת המחקר היאתקופה ותקציב

 
 

 22.9.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 
 (12:00)עד השעה  23.10.19תאריך הגשה לקרן: 

 
 בחזרה לטבלה    מפל   מודעה   עמוד הבית  קול קורא

 

 
 
 

https://www.isf.org.il/Files/Announcement/%D7%A8%D7%9E%D7%90%20%D7%A2%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%20%D7%A9%D7%A0%D7%99.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20190801/he/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%20%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2%20%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A%20%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94%20%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D%20%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99-%2031.7.19.docx
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/most_rfp20190801
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20190801/he/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D%20%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%20%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D%20%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%2028.7-%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.docx
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20190801/he/%D7%9E%D7%A4%D7%9C%20%D7%9C%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%20%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D%202019.xlsx


 

 
 

Blavatnik Interdisciplinary Cyber Research Center 

Call for Research Proposals, 2019 

 
The Blavatnik Interdisciplinary Cyber Research Center (Blavatnik ICRC) at Tel Aviv University 

(TAU) solicits research proposals on digital transformation and cybersecurity broadly defined. 

 

Research Fields: Cybersecurity and digital transformation. 

Budget and period:  
Track Principal 

Investigators 

Number of 

(PIs) 

Budget(Max.) Duration(Max.) 

Collaborative At least one TAU 

faculty 

Two PIs or 

more 

600,000 NIS per 

year 

Two years 

Interdisciplinary From two or 

more different 

faculties. At least 

one TAU faculty. 

Three PIs or 

more 

900,000 NIS per 

year 

Two years 

 

*Faculty in any research university or research institution worldwide can apply, as long as the 

research proposal incorporates at least one Principle Investigator from Tel Aviv University. 

 

 
R&D Deadline (Abstract): 14.8.19 
 

Deadline (Abstract): 20.8.19 (17:00) 
 
R&D Deadline (Full Proposal, by invitation): 23.9.19 
 
Deadline (Full Proposal, by invitation): 28.10.19 
 
 
 
Call for Proposals   Details   Submission system    Back to Table 

 
LiorT@tauex.tau.ac.ilinformation, contact Dr. Lior Tabansky For further  

 

 
 
 
 
 

https://icrc.tau.ac.il/call-for-proposals-2019
berstudies-english.tau.ac.il/files/media_server/cyber%20center/cyber-center/research/2019%20Call%20for%20Research%20Proposals%20-%20Blavatnik%20ICRC%20Tel%20Aviv%20University.pdf
http://icrc.tau.ac.il/research/call-for-proposals-2019
mailto:LiorT@tauex.tau.ac.il


 

 
 

Moore–Simons Project on the Origin of the Eukaryotic Cell: 

A joint call for proposals 

 
The Gordon and Betty Moore Foundation and Simons Foundation are partnering to support 

novel research on the origin of the eukaryotic cell. This major transition in the history of life, 

estimated to have occurred almost two billion years ago, remains an important yet unsolved 

puzzle in the biological sciences. We seek to support the international scientific community to 

explore why and how this symbiotic event occurred by conducting experiments that illuminate or 

eliminate possibilities regarding the events that led to the emergence of eukaryotes. 

 

Research Fields: The Moore Foundation and Simons Foundation seek to support novel 

research on the origin of the eukaryotic cell, including understanding the processes that may 

have led to the emergence of the first eukaryotic common ancestor (FECA) and how FECA 

evolved into the last eukaryotic common ancestor (LECA). These grants will advance 

understanding of the evolutionary, ecological and biological mechanisms that may have allowed 

emergence of the first eukaryotic cells almost two billion years ago and should aim to 

demonstrate progress towards clarifying or eliminating eukaryogenesis hypotheses. We also 

seek to support development of new hypotheses with potential to reveal novel but potentially 

unexpected insights into eukaryogenesis. 

Budget: The foundations have not pre-determined award sizes and will aim to match budgets to 

project needs. 

 

R&D Deadline (Full Proposal): 15.9.19 
 
Deadline (Full Proposal): 30.9.19 (23:59 PDT) 
 
Call for Proposal    FAQs  Apply   Back to Table 

 

 
 

 
 

Brain Cancer Research Grants 
 

Research Fields: The Foundation’s aim is to improve the prognosis and eventually find a cure 
for the worst forms of brain cancer, with a focus on Diffuse Intrinsic Pontine Glioma 
(DIPG). Projects, which have the highest chance of making a quick and significant impact on 
children with DIPG, are prioritized. 

https://symbiosis.smapply.io/prog/origin_of_the_eukaryotic_cell_solicitation/
https://symbiosis.smapply.io/protected/resource/eyJoZnJlIjogOTYxODA0ODYsICJ2cSI6IDExMTY1MX0/
https://symbiosis.smapply.io/prog/119941/apply/


 
Budget and period: No budget or period is specified, you can be impressed by Grants Awarded 

to Date list. 

 
R&D Deadline: Two weeks prior chosen submission deadline. 
 
Deadline: Application on a rolling basis. 

 
Call for Proposals How to Apply for a Grant   Back to Table  

 

 •●♦  עדכונים ותזכורות  •●♦
 

 

 
 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
 

 כיה'שבצ CULS מאוניברסיטת חוקרים משלחת עם למפגש הזמנה
 

 באוניברסיטת התארחנו האזרחית השנה האחרון, בתחילת פברואר בחודש אתכם שעדכנו כפי
Czech University of Life Sciences (CULS)מחקרי פעולה לשיתוף הסכם לביקור, נחתם בפראג. בהמשך  

 .CULS -ל  אריאל אוניברסיטת בין
 

 20-משלחת של כ 3.9.19בתאריך אנו שמחים לבשר כי במסגרת שיתוף פעולה זה, תגיע לאוניברסיטת אריאל 

 מנת להכיר את האוניברסיטה והזדמנויות שיתוף הפעולה עם חוקרי. החוקרים יגיעו אלינו על CULS-חוקרים מ

 אוניברסיטת אריאל. יחד איתם יגיעו נציגי ההנהלה על מנת לדון בהעמקת הקשר בין שני המוסדות.

 
 שיגיעו לאוניברסיטה עוסקים בתחומים מגוונים, לרבות: CULS-החוקרים מ: תחומי העניין של החוקרים

 
 Big Data  ,IOT למידת מכונה, בינה מלאכותית וכדומה , 

 מחקרים בתחום המים, אקלים וסביבה, כולל היבטי זיהום ומחזור 

 GIS – חישה, מיפוי נפט וגז 

 אקולוגיה, אגרונומיה, ארכיאולוגיה ואנתרופולוגיה 

 OR אופטימיזציה דיסקרטית, אופטימיזציה ועוד , 

 חקלאות, מזון ותזונה 

 
 תחומים נוספים, לרבות: הנדס ומכטרוניקה, אנרגיה, ביואינפורמטיקה ועוד.עוסקים במגוון  CULSחוקרי 

 על מנת ללמוד עוד על האוניברסיטה וחוקריה. CULSבאתר האינטרנט של מומלץ לעיין 

 

https://www.lylansoulifoundation.org/grants-awarded
https://www.lylansoulifoundation.org/grants-awarded
https://www.lylansoulifoundation.org/what-we-fund
https://www.lylansoulifoundation.org/how-to-apply
https://www.czu.cz/en/


זכאים להגיש בקשה למענק ייעודי  CULS-חברי סגל בכיר מאוניברסיטת אריאל שישתפו פעולה עם חוקרים מ 

 (.פרטים בקול הקורא מטהלקידום השת"פ המחקרי )

 
 יום שלישי, ולעקוב אחר הפרסומים., 3.9.19אנו קוראים לכם לשריין ביומנכם את התאריך 

 
, סגנית מנהל הרשות למחקר אורית טסהניתן להפנות ל CULSשאלות בנושאים הקשורים לשיתוך הפעולה עם 

 ופיתוח.
 

 בחזרה לטבלה   עקבו אחר הפרסומים –מסמך הזמנה מוקדמת 
 

 
 

 
 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
 

 פראג CULS עם מחקרי פעולה לשיתוף קורא קול
 

 פעולה עם חוקרים מצ'כיה * * הזדמנות ייחודית לשיתוף

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

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

(CULS). 

 

 -מענק זה מיועד לחברי סגל בכיר באוניברסיטה המעוניינים לקדם את שיתוף הפעולה שלהם עם חוקרים מ

CULS. 

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

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

 

 :זכאות להגשה

 , אחד מכל מוסד.PHDרשאים להגיש הצעת מחקר לפחות שני חברי סגל בדרגת  .1

 הגיש האחרונות שבשנתיים יבתנא 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

 ו/או לחילופי סטודנטים לתארים 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
mailto:oritta@ariel.ac.il
https://www.czu.cz/en/


 

 30.10.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 

 בחזרה לטבלה   טופס הגשת בקשה   קול קורא

 
 

 
 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 (HITהמכון הטכנולוגי חולון )
 

 פעולה מחקרי -לשיתוף קול קורא  
 

ת מכון טכנולוגי חולון מעוניינים להדק את הקשרים ביניהם ולעודד פעילות מחקרי 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 

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

 מחקרים משותפים לגופי מימון בארץ ובחו"ל. 

 

 :זכאות להגשה

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

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

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 

 כנולוגיות ועיצוב מסייעיםט 

  בריאות דיגיטלית 

 טכנולוגיות למידה 

 

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

 

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

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


 
 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
 

 
 

 
 

Anton Paar 
 

Research Award for Instrumental Analytics & Characterization 

 

** Reminder ** 

 

Anton Paar is a global company, based in Austria. The company develops, produces and 

distributes highly accurate laboratory instruments and process measuring systems, and provides 

custom-tailored automation and robotic solutions. Among its main fields of development are 

measurement 

of density, concentration and CO2 and in the field of rheometry. Anton Paar GmbH is owned by 

the charitable Santner Foundation. 

 

Anton Paar is calling for applications for the 2nd “Anton Paar Research Award for Instrumental 

Analytics and Characterization”. 

 

Research Fields: Proposals need to focus on new methods and/or applications in instrumental 

chemical analytics or the physical characterization of materials and must not be older than two 

years. 

 

Additionally, the proposals should show a high probability of enabling new scientific or industrial 

products and/or applications.  

 

 Projects that are not published may also be submitted, provided the above criteria are met.  

 

Budget: An award of € 20,000. 

 

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


 

RDA Deadline: 12.9.19 

 

Deadline: 30.9.19 (Last working day prior the holidays in Israel will be 26.9.19) 

 

Call for Proposals and Application Form   About the Company   Back to Table 

 

 

 

 
 

American Gastroenterological Association (AGA) 
 

AGA-Gastric Cancer Foundation Ben Feinstein Memorial Research 

Scholar Award in Gastric Cancer 

 
** Reminder ** 

 
The Award is given to early career faculty (i.e., investigator, instructor, research associate or 

equivalent) working toward an independent career in gastric cancer research. 

Research involving precancerous lesions will be considered if relevance to gastric cancer is 

explicitly outlined. 

 

The award will support young faculty (not fellows) who have demonstrated exceptional promise 

and have some record of accomplishment in research in upper GI (gastric) cancer. 

 

Research Fields: Gastric cancer research. 

 

Budget and Period:  $100,000 per year for a period of three years (total $300,000)  
 

 Candidates must be an AGA member in good standing at the time of application submission.  
 
Application opens at 3.6.19. 
 
RDA Deadline: 2.12.19 

Deadline: 16.12.19 

Call for Proposals   Award Policies   Award Resources: Templates and Guides 

Back to Table 

 

https://www.anton-paar.com/corp-en/research-award/
https://www.anton-paar.com/corp-en/about-us/company/
https://www.gastro.org/research-and-awards/research-awards/apply-for-awards/award/aga-gastric-cancer-foundation-ben-feinstein-memorial-research-scholar-award-in-gastric-cancer
https://www.gastro.org/research-and-awards/research-awards/award-policies
https://www.gastro.org/research-and-awards/research-awards/award-resources


 

 

 •●♦  כנסים  •●♦
 

 

 

First Ariel International Conference on Wellbeing of the Elderly, 

February 19-20, 2019, Ariel University, Israel  

The conference will create a broad research platform for academics and researchers worldwide 
and offer the opportunity to make connections for future collaboration. 
 
TOPICS: Topics of interest include, but are not limited to: 
 

- Health, Special Care and Nursing  
 

- Economics, Management and Business Studies  

- Criminology and the Law  

- Psychology, Sociology and Social Anthropology 

- Science and Technology Studies 

- Communication Studies 

- Religious Studies and Philosophy 

- Demography and Statistics 

- Education 

- Social Policy, Social Work, and Social History 

- Geography and Environmental Planning 

 
 
Final Abstract Submission Deadline: December 22, 2019 
 
Advance Registration Deadline: December 22, 2019 
 
Final Registration Deadline for Presenters: January 2020 
 
Inquiries please send to Prof. Sarah Ben-David  
  
Submit your abstract by e-mail to elderywellbeing@ariel.ac.il 

mailto:elderywellbeing@ariel.ac.il
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 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.   

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/08/Call_for_Participation_ArielConference_ElderlyWellbeing.pdf
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

