
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

9.9.19 -16.9.19  

 ♦הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה ♦ 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

 מתאים לפקולטות מילות מפתח קול קורא

 

 
 
 

 הרשות לחדשנות
 

  מסלול מאגדי מגנ"ט 
 

 מפגש התנעה למאגד חדש

Engine -  - 

דור הבא של רשתות ה

 התקשורת

 

 

פיתוח טכנולוגיות תשתיתיות חדשות 

 וחדשניות עבור רשתות

Transport   חכמות לצורך מתן פתרון

אופטימלי עבור רשתות התקשורת של 

 הדור הבא:

וסנכרון ; ניצול יעיל  TSNטכנולוגיות 

יותר של רוחב סרט ; פרוטוקולים ומודלי 

רשת ; ארכיטקטורות של רשתות 

נקציות רשתיות ; רשתות חכמות ופו

וקוגניטיביות, הכוללות שימוש בבינה 

(; A/ML/deep learningמלאכותית )

מנגנוני ניהול רשת ואלגוריתמי 

Dynamic & Adaptive Multi-Layer 

Deep Slicing .ועוד 

 

 



 

 האגודה למלחמה בסרטן

 

קול קורא להגשת הצעות 

ו/או מחקרים קליניים  לפרויקטים

 ו/או אפידמיולוגיים

 בתחום המניעה והגילוי 

 2020המוקדם לשנת 

 

 

 

פרויקטים ו/או מחקרים קליניים 

אפידמיולוגיים בתחום המניעה  ו/או

 והגילוי המוקדם

 

 

 קרנות הביטוח הלאומי 

 קרן ילדים ונוער בסיכון

 

 מכון אדלר

 

הזמנה להגיש הצעה למחקר 

 הערכה למיזם

 ""מדברים הורות בקהילה

 

 

 מחקר הערכה לתכנית "מדברים

 .הורות בקהילה"

התכנית עוסקת בפיתוח מענים 

חדשניים ותכניות מעטפת להורים 

, המתמודדים 40 – 18צעירים בגילאי 

 עם אתגרי ההורות

 

 

 

 משרד המדע והטכנולוגיה

 

 (RFI) קול קורא לקבלת מידע

 בנושא: 

 2020הקמת מרכזי ידע לשנת 

 

 

מידע בדבר הצרכים הנוכחיים בתחום 

 מרכזי הידע:

הצורך בהקמת מרכזים בתחומים 

ספציפיים, תשתית ידע שמתגבשת ע"י 

מוסד או מכון מחקר המצדיקים 

השקעה במרכז ידע, מידע בדבר מרכז 

דע קיים, הנדרש לסיוע במימון של י

 המשרד.

 

 

 

 

Ministry of Science 

and Technology of 

India (DST) 

 

Ministry of Science 

and Technology of 

Israel (MOST) 
 

Indian-Israeli Joint  

Research Cooperation 

 

 

 

Advanced materials in the 

field of solar energy 

utilization and storage ; 

Quantum devices and 

technologies for sensing 

imaging and communication 

 

 



 

Israel Institute for  

Advanced Studies (IIAS) 

 

The 2020 Michael Bruno 

Memorial Award 

 

 

All disciplines 

of academia 

 
 

 

The Academy Fund for 

Behavioral Research 

 
Sara van Dam Project 

Grants 

 
Opportunity for collaboration 

with a researcher from the 

Netherlands 

 

 

 

The development of children 

in the 

Netherlands or/and in Israel 

 

 

Tourette Association 

of America 

 

TAA Young Investigator 

Award 

 

 

Tourette Syndrome (TS): 

clinical research in patient 

care, new therapies 

 
 

 

 

 

 

 

Partnership for Clean 

Competition 

 

Research Grants 

 

 

Methods of cost-effective 

testing for illegal substances 

usage ; testing protocols ; 

analytical methods to detect 

particular drugs ; longitudinal 

urinary excretion patterns , 

metabolism and dose – 

concentration ; changes over 

time after doping usage ; 

alternative specimens for 

testing ; critical reviews to 

support laboratory data 

 

 
 

 

The Social Science 

Research Council 

(SSRC) 

 

 

Impact of social media and 

related digital technologies 

on democracy and elections. 

 

 



Social Media and 

Democracy Research 

Grants 

 

Observational study, 

access to Facebook datasets 

 

 

 

 

CMT Research 

Foundation (CMTRF) 

 

Research Grants 

 

 

Charcot-Marie-Tooth (CMT) 

diseases: Pharmacodynamic 

barriers, molecular drug 

targets, pathopysiologically 

relevant animal models, 

stem cell – derived cellular 

models of CMT. 

 

 

 

 

 סדנאות וכנסים
 

 

Israel Ministry of Science 

and Technology (MOST) 

Italian Ministry of Foreign 

Affairs 

The Embassy of Italy in 

Israel 

 

Israel - Italy Scientific 

Workshop in 

"Mediterranean Climate 

Changes and Challenges" 
 

 

 

 

 

 

Mediterranean Climate 

Changes and Challenges 

 

 

 עדכונים ותזכורות
 

 

 משרד האנרגיה

 

 45/2019קול קורא מספר 

למימון מחקרים בתחומי האנרגיה 

ומדעי האדמה והים עבור משרד 

 האנרגיה

 
 הארכת תאריך הגשה

 ושינויים בקול הקורא

 

 

תחליפי נפט, דלקים ביולוגיים, 

 ביואנרגיה, דלקים סינטטיים ; 

 אגירת אנרגיה תאי דלק ו

 מתחדשת ; רשת החשמל ;

התייעלות אנרגטית ; צמצום פליטות ; 

משק הדלק ; כרייה וחציבה ; כרייה 

וחציבה ; חיפוש והפקת גז טבעי ונפט 

 בישראל ;

 



תחנות כוח גרעיניות ; מדיניות וכלכלת 

 משאבים ; 

 רעידות אדמה

 

 רשות המים

 יחידת המחקרים

 

 2019קול קורא לשנת 

 למחקרים ומלגות רשות המים

 
 ** הארכת תאריכי הגשה **

 

 

התפלה וטכנולוגיות התפלה ; 

איכות מים ; טכנולוגיות לטיפול 

במים ובשפכים ; בטחון מים ; 

מי תהום ; מים עיליים  –הידרולוגיה 

; הידרומטראולוגיה ; אקלים ומטר ; 

שימוש במים: חיסכון וייעול ; כנרת 

 ; משק המים

 

 

 

 ג'וינט ישראל

 תנופה בתעסוקה בע"מ 

 , חל"צ()תב"ת

 

 הזמנה לקבלת הצעות לביצוע 

 NEXTUמחקר הערכה לתוכנית 

 
 ** הארכת תאריכי הגשה **

 

 

 

ביצוע מחקר הערכה 

 :NEXTU   לתוכנית 

ם לשוק התעסוקה העתידי פיתוח כישור

 בקרב בני נוער ערבים

 
 

 

 
 
 

 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  

 

 

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 הרשות למחקר ופיתוח

 

 

 מחקר אינטרדיסציפלינרי

 בתחום מדעי הנתונים

 

 



 מחקר לעידוד קורא קול

 בתחום אינטרדיסציפלינרי

 הנתונים מדעי
 

 ** תזכורת **

 

 

 והטכנולוגיה משרד המדע

 

  3/2019קול קורא מס' 

 להצעות לרכישת מושב בכנסים

 וימי עיון המתקיימים 

 2020דצמבר -בחודשים ינואר

 
 ** תזכורת **

 

 

 

 מדיניות לאומית בתחומי 

 המדעים

 לפירוט ראו תקציר

 הקול הקורא מטה

 

 

 הודעות רשות המחקר

 

 
 :בכםילתשומת ל

 
 גוון אפשרויות מימון פתוחות מאת משרד הביטחון האמריקני:מ

Department of Defense (DOD) 

 בתכנית:

Congressionally Directed Medical Research Program (CDMRP) 

 הזדמנויות להגשת קדם-הצעות בחודש ספטמבר 2019:

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

Kidney Cancer Research Program (KCRP) 
 

 

 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 

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=220301
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


 

 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!

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

 בקישור זהידי מילוי השאלון הקצר -על

 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות 

 

 
 

 

 
 

 הרשות לחדשנות

 

  מסלול מאגדי מגנ"ט 
 

  - Engine מפגש התנעה למאגד חדש

 הדור הבא של רשתות התקשורת
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=080ofK6t-kC5oIF6mkW8LTznqWLTB8ZNnqdAf77qeyBUQlVRVUs2OEU1VTBQVjdPMkFFSlhTWkE1QS4u


 

 מתארגנת לקראת הגשת הצעה להקמת מאגד  Ceragon -ו ECI, Rad, ASOCS קבוצת יזמים בהובלת החברות

 .מהדור הבא transport שיעסוק בפיתוח רשתות

 

( ביחס לדור 100עד  10חכמה המהווה קפיצת מדרגה בביצועים )פקטור   Transportתקשורת :חזון המאגד

 קצה, אמינות, יעילות אנרגטית, ותפעול אוטומטי.-אל-הנוכחי ומעבר לו, בהיבטי קצב העברת מידע, השהייה קצה

 

ות לצורך מתן פתרון חכמ  Transport: פיתוח טכנולוגיות תשתיתיות חדשות וחדשניות עבור רשתותמטרת המאגד

עמידה בביצועים אלה יחייבו תכנון מחדש של פונקציות   אופטימלי עבור רשתות התקשורת של הדור הבא.

תקשורת רבות )איפנונים אופטיים, שיטת מיתוג, תיקון שגיאות, סנכרון, פרוטוקולי רשת, מיקום ואירוח פונקציות 

 רשתיות( 

  .AIוניהול אינטליגנטי מבוסס 

 

 14:00 – 17:00, בין השעות 18.9.19 יתקיים בתאריך המפגש

 , 2באולם איינשטיין, משרדי רשות החדשנות, דרך אגודת ספורט הפועל 

 (1קומה  –הגן הטכנולוגי ירושלים )בלובי המגדל 

 

 :שקפים 3דק'(, בת 5המעוניינים להציג במסגרת המפגש מתבקשים להעביר מצגת קצרה ) 

 רפרטים אודות מוסד המחק .1

 כיצד המוסד יוכל לתרום לפעילות המאגד? .2

 כיצד המאגד יוכל לסייע למוסד המחקר? .3

 

 שימו לב !

 .8:00, בשעה 12.9.19עד התאריך  לרשות המחקריש להגיש את המצגות 

 ניתן להשיב למייל זה.

 
 15.9.19תאריך אחרון להרשמה: 

 
 15.9.19תאריך אחרון להגשת מצגות: 

 
   בחזרה לטבלה    הרשמה   עמוד הקול הקורא

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://innovationisrael.org.il/events/4538
https://innovationisrael.org.il/events/4538#register


 

 
 

 האגודה למלחמה בסרטן
 

 מחקרים קליניים ו/או אפידמיולוגיים קול קורא להגשת הצעות לפרויקטים ו/או

 2020בתחום המניעה והגילוי המוקדם לשנת 

 
האגודה למלחמה בסרטן החליטה כבשנים קודמות לעודד הגשת הצעות לפרויקטים ו/או מחקרים קליניים 

 אפידמיולוגיים בתחום המניעה והגילוי המוקדם.  ו/או

 
לבקשות שיעסקו בביצוע והערכת פרויקטים יישומיים לקידום : בכוונת האגודה להעניק מספר מלגות תחומי מחקר

תכניות למניעה וגילוי מוקדם, ולבדיקת היתכנות של טכנולוגיות חדישות ליישום קליני, תוך מתן עדיפות לפרויקטים 

 שיופעלו בקהילה ו/או יציגו שיתוף פעולה בין מספר מרכזים.

 
  :תקופה ותקציב

 
 50,000ד יזכו במימון של עד שני פרויקטים מצטיינים במיוח ₪ 

 
  25,000ארבעה פרויקטים יזכו בסכום של עד ₪  

 

 
 23.9.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 22.10.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה   טופס הגשה  עמוד הקול הקורא

 

 
 

https://www.cancer.org.il/template/default.aspx?pageid=9637
http://www.cancer.org.il/download/files/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20-2020.doc


 קרנות הביטוח הלאומי 
 קרן ילדים ונוער בסיכון

 מכון אדלר
 

 הזמנה להגיש הצעה למחקר הערכה למיזם

 "ורות בקהילה"מדברים ה
 

קרן ילדים ונוער בסיכון של המוסד לביטוח לאומי בשותפות עם מכון אדלר מפרסמים קול קורא זה לאיתור צוות 

 מחקר 

 .במחקר הערכה "שילווה את מיזם "מדברים הורות בקהילה

 

יתוח מענים מיזם "מדברים הורות בקהילה" הינו מיזם משותף לקרן ילדים ונוער בסיכון ומכון אדלר, הפועל לפ

 .,המתמודדים עם אתגרי ההורות 40-18חדשניים ותכנית מעטפת, להקניית מכלול מענים להורים צעירים בגילאי 

 

המיזם פועל להעלאת המודעות הכללית לחשיבות ההדרכה והתמיכה להורים, ושואף להחלת תפיסה חדשה 

יה לשירותי ההדרכה ההורית. כמו כן, מושם בתחום הדרכת ההורים תוך הנגשת השירות ויצירת נורמליזציה של פני

דגש על הזכות לקבלת מענים אלה, תוך פיתוח מערך ידע בתחומי הורות ויחסים במשפחה, והקנייתו לאוכלוסיית 

 .היעד, שלא צורכת באופן פרואקטיבי את השירותים המוצעים

 

 : תחומי המחקר

העריך בכלי מחקר מדעיים את אופן יישום מטרת ההערכה ותפקיד צוות המחקר ההערכה המחקרית נועדה ל

על הגוף החוקר להעריך ולמדוד את המיזם בכללותו בשיטות . התכנית ואת הצלחתה מבחינת השגת מטרותיה

 .מחקר איכותניות וכמותיות ככל שניתן

 

  :תפקידי צוות המחקר

 יע בעיצוב מודל לזהות נקודות חוזק וחולשה בהקמת המיזם ובהפעלתו ולהציע רעיונות לשיפור ולסי

 הפעלה מיטבי.

 להגדיר  ,לסייע למנהלת המיזם ולנציגי הרשויות, ככל שהדבר יידרש, לבנות מודל לוגי למיזם ולתוכניות

תוצאות רצויות ולבנות מדדים לבחינת השגת התוצאות, כגון: שיפור במסוגלות הורית, מידת הרווחה 

 .ההורית, שביעות רצון של ההורים מההדרכה

 רי מקרה על כל המשפחות שייקחו חלק בליווי משפחתי )מנטורינגלערוך חק(. 

  לסייע למנהלת המיזם ולמזמינים בהגדרת בסיס נתונים מנהלי אחיד של המיזם, שיתמוך גם בעבודת

 המחקר.

 .לפתח כלים מתוקפים למדידת תוצאות המיזם אשר יישארו לטובת המיזם וישמשו אותו בהמשך 

 וצאות, כלים לאבחון השינוי באוכלוסיית היעד(.כגון: שאלונים למדידת הת(

 לייצר מסמך של practices best – .מודל הפעלה מיטבי, ככל שהדבר אפשרי 

 ללוות את השותפות המקצועית של המיזם והכללת היבט זה במחקר ההערכה. 

 

 שנים. 3, כולל תקורה, לתקופה של  ₪ 350,000: עד תקציב

 
 



 

 19.919.תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 

 22.10.19לירושלים(:  -תאריך הגשה לקרן )הגשה אלקטרונית והגשת עותקים קשיחים 

 כולל. 21.10.19שימו לב: רשות המחקר תהיה בחופשת חג הסוכות עד התאריך 

 על כן, אנא היערכו בעוד מועד להגשת ההצעה לרשות המחקר, בתאריך המצוין לעיל.

 

 בחזרה לטבלה   קול קורא

 

 
 

 
 

 משרד המדע והטכנולוגיה
 

 בנושא:  (RFI) קול קורא לקבלת מידע

 2020הקמת מרכזי ידע לשנת 

 
משרד המדע והטכנולוגיה הקמת מרכזי ידע  כדי לחזק ולבסס את תשתית המחקר המדעי במדינת ישראל יוזם

 תשתיתיים במוסדות מחקר שונים ברחבי הארץ, בתחומים שונים אשר נמצאים בחזית המחקר בעולם. 

 

, בכוונת המשרד לצאת בקול קורא, אשר מטרתו לאפשר הקמת מרכז ידע אחד או יותר למטרת 2020לקראת שנת 

המשרד מעוניין בעניין הצרכים הנוכחיים בהקמת מרכזי ידע. יודגש כי מחקר. לצורך כך מעוניין המשרד לקבל מידע 

 .עבור מדע ניסויי בלבד, הכוללים בעיקר הקמה ופיתוח תשתית, ללא עלויות כוח אדם משמעותיות לקדם מרכזי ידע

 

 :המשרד מעוניין לקבל מידע בדבר הצרכים הנוכחיים בתחום מרכזי הידע, כדלהלן: אופי המידע

 הצורך בהקמת מרכז ידע בתחום מדעי ספציפי בו מצטברת תשתית של ידע עדכני מקיף  מידע בדבר -

 אך אין מרכז ידע פעיל הנותן מענה לצורך של קהילת המדע בתחום זה.

מידע בדבר תשתית ידע שמתגבשת בתחום מדעי ע"י מוסד או מכון מחקר המצדיקים השקעה בהקמת מרכז  -

 לשתף פעולה בהקמת מרכז הידע וכו'. ידע; חוקרים או מוסדות המעוניינים

 .מידע בדבר מרכז ידע קיים הנדרש לסיוע במימון של המשרד -

 

 לא תבוצע כל התקשרות במסגרת קול קורא זה מדובר בקול קורא לקבלת מידע. 

 

  נדרשת חתימת מורשה מטעם המוסד.  -שימו לב 
 

 6.10.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 
 

 (15:00)עד השעה  28.10.19תאריך הגשה לקרן: 
 

 בחזרה לטבלה    עמוד הבית   קול קורא

 

 

https://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/kolotKorimList/KKMezamHorut.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/1_most_rfp20190905/he/%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA%20%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-RFI-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%20%D7%99%D7%93%D7%A2%202020.docx
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/1_most_rfp20190905


 

 
 

Ministry of Science and Technology of India (DST) 

Ministry of Science and Technology of Israel (MOST) 

 

Indian-Israeli Joint Research Cooperation 
 

The Department of Science and Technology, Government of India-(referred to as “DST”) and the 

Ministry of Science and Technology of State of Israel (referred to as “MOST”) are providing 

financial support for joint research activities carried out by Indian and Israeli researchers. Indian-

Israeli research teams are hereby invited to submit joint research proposals. 

 

Cooperation may take the form of: 

 Joint research project activities where interdependent subprojects of a single project 

are conducted in the Indian and the Israeli laboratories; 

 Complementary methodological approaches to a common problem; 

 Joint use of research facilities, materials, equipment and/or services by cooperating 

scientists; 

 Joint planning of research and evaluation of results. 

 

Research Fields: 

1. Advanced materials for next gen solar energy utilization and energy storage 

The call will focus on development of advanced materials for conversion of energy 

from sunlight into electricity and development advanced materials for energy storage. 

2. Quantum devices and quantum technologies for sensing imaging and communication 

 

Budget and Period: Up to 400,000 NIS , for a period of two years as a basis, with possible 

extension until the end pf 2022. 

 Projects must be conducted by collaborating Indian and Israeli scientific research teams. 
 

RDA Deadline: 21.11.19 

Deadline: 5.12.19 



Deadline (hard copies – for Indian applicants): 30.11.19 

(!) As technical problems are possible, it is strongly recommended to submit 

    the applications to MOST well in advance of the application deadline.  

 

Call for Proposals   Application Form   Webpage   נהלי עבודה   הסכם  Back to Table   

 

 
 

 
 

Israel Institute for Advanced Studies (IIAS) 
 

The 2020 Michael Bruno Memorial Award 
 
The Israel Institute for Advanced Studies (IIAS) hereby invites all full professors (current or 

emeriti) at Israeli research institutions to nominate candidates for the Michael Bruno Memorial 

Award for young scholars. 
 

The Michael Bruno Memorial Awards are granted annually to three outstanding mid-career Israeli 

scholars, working in any field, who have demonstrated an exceptional originality of mind, 

dedication and ground-breaking impact in their research, and who have managed to influence 

and re-shape their field of expertise.  
 

The Award was created in 1999 in honor of the late Professor Michael Bruno, a pioneer scholar 

in economics and the former Governor of the Bank of Israel. 

 

Research Fields: All Disciplines of Academia 

 

Prize Value:  
 

 $45,000 personal grant for unrestricted use by the Bruno awardee.  

 In addition, awardees receive $50,000 grant to be used in pursuit of their research 

agenda in collaboration with the IIAS. 

 

o The nominator must be a full professor or professor emeritus from any Israeli research 

institution. Each nominator may nominate only one candidate. No self-nominations will be 

accepted. 

o Scholars nominated must be under the age of 50 as of 15.2.20. 

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20190905/he/Call%20for%20Proposals-India-Israel%202020-2021.docx
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20190905/he/Application%20Form-Call%20for%20Proposals-India-Israel%202020-2021.docx
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/most_rfp20190905
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20190905/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%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D.docx
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20190905/he/%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%202019-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8.docx


o The nomination form and all attached materials must be in English. 

 

RDA Deadline: 14.11.19 
 
Deadline: 1.12.19 

 
Call for Nominations    Nomination Form   Back to Table 

 
 

 
 

The Academy Fund for Behavioral Research 
 

Sara van Dam Project Grants 
 

Opportunity for collaboration 

with a researcher from the Netherlands 

 
The Academy Fund for Behavioral Research makes the Sara van Dam Project Grants available 

for research projects concerning the development of children growing up in the Netherlands or in 

Israel. 

 

The project is a collaboration between a researcher working at a research institute in the 

Netherlands and a researcher working in Israel. 

 

 Both researchers must be no longer than 10 years after obtaining their PhD degree.  

 The application will be submitted by the Dutch researcher. 

 

Research Fields: Research on the development of children growing up in the Netherlands or in 

Israel. Examples include research on attachment issues, how children deal with trauma related 

to or caused by violence, the effects of child abuse, interpersonal relationships, and cognitive 

development. Preference will be given to behavioral research with a neurobiological component. 

 

Budget and Period: Between € 20,000 and € 100,000, for a period of up to 2 years. 
 
 

Deadline: 13.11.19 

 
Call for Proposals   Regulations   Application Form   Home Page   Back to Table 

 

 

http://www.as.huji.ac.il/2020OpenCallBrunoAward
http://ias.huji.ac.il/2020BrunoAwardApp?_ga=2.29320760.584426516.1567589165-1759669883.1504170637
https://www.knaw.nl/en/awards/funds/academy-fund-for-behavioural-research/sara-van-dam-grants
https://www.knaw.nl/shared/resources/prijzen/bestanden/sara-van-dam-zl-foundation-regulations
https://www.knaw.nl/shared/resources/prijzen/bestanden/application-form-sara-van-dam-project-grant
https://www.knaw.nl/en


 

 
 

Tourette Association of America 
 

TAA Young Investigator Award 
 

The Tourette Association of America (TAA) aims to encourage early career researchers to invest 

their efforts and expertise in increasing the biological understanding of Tourette Syndrome (TS), 

pursing clinical research aimed at improving patient care, and developing and testing new 

therapies. 

 

Research Fields: Tourette Syndrome (TS) - clinical research. 
 
 
Budget and Period: Up to $80,000 per year for a total of 2 years. 

 

 The award is open to post-doctoral fellows, and independent clinical/research faculty 

members within 5 years of their first independent faculty appointment 

 

 Applications must include a career development component as well as an independent 

research project. 

 

RDA Deadline (pre-proposal): 21.11.19 
 

Deadline (pre-proposal): 5.12.19 

 

RDA Deadline (full, by invitation): 20.2.20 
 

Deadline (full, by invitation): 5.3.20 

 
Call for Proposals   Pre-Proposal Application Form    Back to Table 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tourette.org/research-medical/taa-young-investigator-award/
https://tourette.org/research-medical/pre-proposal/


 

 
 

Partnership for Clean Competition 
 

Research Grants 
 

Founded in 2008, the U.S. Anti-Doping Agency, the Partnership for Clean Competition is a 

nonprofit organization working to protect the integrity of sport and public health by engaging and 

supporting the world’s top scientists and innovators in high-quality anti-doping research and 

development. 

 

PCC-supported research contributes to a movement in addressing doping’s root causes and 

ultimately decreasing the use of performance-enhancing drugs by all participants in all sports 

at all levels of play. 

 
Research Fields: The following areas of investigation reflect the PCC's current research 

priorities: 

 

 Developing methods of cost-effective testing to detect and deter the use of banned and illegal 

substances 

 Developing testing protocols to detect designer substances used for doping purposes 

 Improving existing analytical methods to detect particular drugs, ex. GH, IGF-1, EPO, hCG 

 Developing analytical methods to detect performance enhancing drugs not currently 

detectable 

 Longitudinal urinary excretion patterns, metabolism and dose-concentration 

 Alternative specimens, (ex. oral fluid, dried blood/plasma spots) for testing 

 Critical reviews to support interpretation of laboratory data 

 

Budget and Period: There is no maximum amount for PCC funding, though the average funding 

amount is $225,000. Individual grant awards have ranged from $ 10,000 to $ 400,000+ 

 
Labels of Projects: 



 A Pilot Project is a one-year project intended to acquire the preliminary data necessary to 

successfully apply for a PCC original application. In general, Pilot Projects are limited to 

$125,000 total. 

 

 An Original Proposal is a novel project not previously submitted to the PCC. 

 

 

RA Deadline (Pre-Applications): 22.10.19 , 16.2.20 

Deadline (Pre-Applications): 1.11.19 , 1.3.20 

 

RA Deadline (Full - by invitation): 17.11.19 , 18.3.20 

Deadline (Full - by invitation): 1.12.19 , 1.4.20 

 

Call for Proposals and Application Instructions   Web Page    Back to Table 

 
 

 

 

The Social Science Research Council (SSRC) 
 

Social Media and Democracy Research Grants 

 

This RFP was written and defined by Social Science One, in collaboration with SSRC, 

following the new paradigm for industry-academic partnerships in the King-Persily paper.  

This RFP is issued by the SSRC as part of its Social Data Initiative, directed by Jason Rhody. 

 

The longstanding study of media effects on democracy and elections has taken on new 

resonance with the rise of social media platforms, the dramatic change in the business model of 

traditional news media, changes in advertising infrastructure, and increasingly globalized and 

interconnected communications. 

 

Research Fields: The Social Media and Democracy Research Grant Program invites proposals 

that examine the impact of social media and related digital technologies on democracy and 

elections, generate insights to inform policy at the intersection of media, technology, and 

democracy, and advance new avenues for future research.  

 

https://cleancompetition.org/wp-content/uploads/2016/08/PCC-Grant-Instructions-11_19_15.pdf
https://cleancompetition.org/programs/grants-program/
https://socialscience.one/
https://gking.harvard.edu/partnerships
https://gking.harvard.edu/partnerships


The initiative seeks to study these processes in an independent, transparent, and ethical way 

according to the highest standards of data privacy and academic research, to improve the lives 

of all. 

 

The initial research scope includes observational (i.e, for now, non-experimental) research 

studying the effect of social media and related digital technologies on democracy and elections. 

This may include disinformation, polarization, election integrity, civic engagement, political 

advertising, or other related areas. The goal of such research should be to better understand the 

effect of social media and other digital technologies, and to investigate fundamental scientific 

questions concerning political communication in the digital age). 

 

Award Value and Period: Successful proposals may receive research support (with funds 

contributed by seven charitable foundations to the Social Science Research Council, SSRC), 

data access (facilitated by Social Science One in collaboration with Facebook), and peer pre-

review services (from Social Science One). 

 

 The monetary research support may be up to $ 50,000 inclusive of indirect costs (up to 15%). 

 

 Awards provide support for up to 12 months of access to specific Facebook data, subject to 

the terms and conditions outlined for each dataset. Access may be renewed following terms 

outlined at time of award. 

 
 

RDA Deadline: Two weeks prior chosen submission deadline. 

 

Deadline: Proposals accepted on a rolling basis 

 

Call for Proposals   Web Page   Apply Online   Back to Table 

 
 

 

 
CMT Research Foundation (CMTRF) 

 

Research Grants 
 
Charcot-Marie-Tooth (CMT) is a family of genetic peripheral nerve diseases with over 90 known 

genetic causes. CMT can either be a primarily axonal disease or a demyelinating 

disease. Eventually, CMT affects both the myelination and the axonal function of the peripheral 

nervous system.  

https://s3.amazonaws.com/ssrc-cdn2/SSRC_SocialMediaRFP.pdf
https://www.ssrc.org/fellowships/view/social-media-and-democracy-research-grants/
https://ssrc.secure-platform.com/a/


 

The CMTRF recognizes the need to bridge the translational funding gap between early-stage 

drug discovery and clinical development for CMT diseases by supporting promising therapeutic 

approaches. 

This funding program is aimed at supporting this mission and advance efforts that support 

programs that meet the foundation`s currant priority areas. 

 

Research Fields:  

 Pharmacodynamic Barriers: Research the barriers of therapeutic efficacy in CMT 

 CMT Molecular Drug Targets: Therapeutic drug targets to prevention axonal degeneration. 

 Pathophysiologically Relevant Animal Models: Development of new CMT1A animal 

models. 

 Stem Cell-Derived Cellular models of CMT:  Suitable for high-throughput screening (HTS) 

testing - axonal and myelinating models.  

 

Award amount: Typical awards will range from $100,000 – 150,000 per year based on stage 

and scope of research. The average duration is 1 year with potential for follow-on funding. Multi-

year proposals with clearly defined milestones can be considered. 

 

This is an open opportunity. To ensure that the proposed research is aligned and fits the funding 

focus of our mission, the foundation requests applicants to submit a one-page letter of intent that 

highlights the specific aims of the project and the expected milestones reached after each phase. 

 

RDA Deadline (LOI - one page): Two weeks prior chosen submission deadline. 

Deadline (LOI - one page): Applications are accepted throughout the year. 

Call for Proposals   Guidelines    Back to Table   

 

 •●♦סדנאות וכנסים  •●♦
 

 

 
 

Israel Ministry of Science and Technology (MOST) 

Italian Ministry of Foreign Affairs 

https://cmtrf.org/cmtrf-research-priorities/
https://cmtrf.org/apply-for-funding-for-cmt-research-grants/


The Embassy of Italy in Israel 
 

Israel - Italy Scientific Workshop in 

"Mediterranean Climate Changes and Challenges" 

 
The Israeli Ministry of Science and Technology (MOST), the Italian Ministry of Foreign Affairs 

and the Embassy of Italy in Israel are honored to invite you to a Scientific Workshop in: 

"Mediterranean Climate Changes and Challenges".  

 

The Workshop will take place on 5.11.19, 

in  Crowne Plaza Beach Hotel, Hayarkon Street 145,Tel Aviv 

 

 For Registration free of charge, please write Claire Levaton by email: claire@most.gov.il  

including following details: Name, Title, Institute, Emails, Mobile no., Lunch participation: 

Yes/No. 

 

Registration Deadline: 23.10.19 
 

Program   Back to Table 
 

 

 •●♦  עדכונים ותזכורות  •●♦
 

 

 
 

 משרד האנרגיה
 

 45/2019קול קורא מספר 
 למימון מחקרים בתחומי האנרגיה ומדעי האדמה והים עבור משרד האנרגיה

 
 ** הארכת תאריך הגשה ושינויים בקול הקורא **

 
 האנרגיה משרד האנרגיה באמצעות אגף המדען הראשי מפרסם בזאת קול קורא למימון מחקרים בתחומי 

 .ומדעי האדמה והים

 

 :תחום המחקר
 

 תחליפי נפט, דלקים ביולוגיים, ביואנרגיה, דלקים סינטטיים 

  תאי דלק ואגירת אנרגיה מתחדשת 

mailto:claire@most.gov.il
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/09/Call_for_Participation_Israel_Italy_ClimateChange_5.11.19.pdf


 רשת החשמל 

  לרבות מחקרים בהתבסס על תשתית מערכות ניטור צריכת החשמל הכללית של  -התייעלות אנרגטית

רשויות ברחבי  7-ספר ב בתי 35 -, אשר הותקנה ב Sateבתי הספר באמצעות מכשירי מדידה של חבר 

 הארץ על ידי משרד האנרגיה.

 צמצום פליטות 

 משק הדלק 

 כרייה וחציבה 

 חיפוש והפקת גז טבעי ונפט בישראל 

 תחנות כוח גרעיניות 

 מדיניות וכלכלת משאבים 

 רעידות אדמה 

 

 .קישור זההגדרה מפורטת של תחומי המחקר ניתן למצוא במסמך ב

 

 :תקופה ותקציב

  300,000עבור מחקר שאורכו שנה: עד ₪ 

  600,000עבור מחקר שאורכו שנתיים: עד ₪ 

  750,000שנים:  3עבור מחקר שאורכו ₪ 

 

 , בנושאים הבאים:האדמה והים במחקרי מדעילכל שנת מחקר,  ₪ 85,000כמו כן, התקציב הוא עד 

 כרייה וחציבה -

 חיפוש והפקת גז טבעי ונפט בישראל -

 רעידות אדמה -

 

בהתבסס על משך הזמן אותו מבקש  המשרד יאשר למציע תקופת התקשרות לביצוע המחקר, לפי שיקול דעתו,

 המציע.

 תהיה אופציה של הארכה נוספת, לתקופה של שנה על ידי המשרד.

 

 מועד ההגשה חלף.המחקר:  תאריך הגשה לרשות

 אם בכוונתכם להגיש הצעה לקול הקורא, אנא הודיעו על כך לרשות המחקר בהקדם האפשרי.

 

 (14:00)עד השעה  19.9.19תאריך הגשה לקרן: 
 

 בחזרה לטבלה    עמוד הבית   תשובות והבהרות   קול קורא

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.il/BlobFolder/guide/rd_grants/he/rd_support.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/tender_45_19/he/tender_45_19.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/tender_45_19/he/tender_45_19_1.pdf
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/tender_45_19


 

 
 

 מיםרשות ה
 יחידת המחקרים

 

 2019קול קורא לשנת 
 למחקרים ומלגות רשות המים

 
 ** הארכת תאריכי הגשה **

 
 .2019לשנת  המים בתחום" ולמלגות למחקרים קורא קול"ב יוצאת המים רשות

 בניהול פעולה ודרכי מדיניות קביעת לצורך השונות המים רשות יחידות את משמשים המחקרים תוצרי
 .לבישרא המים משק

 

 כמו כן, גם השנה רשות המים תממן מלגות לסטודנטים מצטיינים במטרה לעודדם לעסוק בתחומי המים השונים.

 המלגות מיועדות לסטודנטים לתארים מתקדמים )תואר שני ושלישי( שיעסקו בתחומים הקשורים למים.

 

 : מגוון נושאים בתחום המים:תחומי המחקר

 התפלה וטכנולוגיות התפלה 

 ים וטכנולוגיות לטיפול במים ובשפכיםאיכות מ 

 בטחון מים 

  מי תהום –הידרולוגיה 

 מים עיליים, הידרומטראולוגיה אקלים ומטר 

 חסכון וייעול השימוש במים 

 כנרת 

 תכנון, ניהול ורגולציה במשק המים 

 

 .והביוב המים למשק שקשורים ובלבד ברשימה כלולים לא אשר בנושאים להגיש הצעות ניתן

 

 .שנים 3לתקופה של עד  ₪ 360,000: עד ציבתקופה ותק

 , לשנה. ₪ 36,000: עד למלגות

 
 כחוקר מציע לשמש האמור, באפשרות אף ראשי. על כחוקר אחת מחקר מהצעת יותר מציע ידי על תוגש לא 

 .זה קורא קול במסגרת שונות מחקר הצעות 3 בעד מחקר צוות כחבר או/ו משני

 
 kolkore2019@water.gov.il : , לכתובת הדוא"ל5.9.19יך ניתן להגיש שאלות הבהרה עד התאר

 
 12.9.19תאריך ההגשה לרשות המחקר )מקדמיות(: 

 
 (12:00)עד השעה  19.9.19לתיבת המכרזים(:  -תאריך ההגשה לקרן )מקדמיות

 

mailto:kolkore2019@water.gov.il


 24.10.19 תאריך ההגשה לרשות המחקר )מלאות, לפי הזמנה(:
 

 (14:00)עד השעה  7.11.19תאריך ההגשה לקרן )מלאות, לפי הזמנה(: 
 

 אם הנכם מעוניינים להגיש הצעה לקול הקרוא, אנא הודיעו על כך בהקדם לרשות המחקר,

 על מנת שנוכל להיערך להגשת ההצעה במועד.

 

 (14:00)עד השעה  26.9.19תאריך הגשת בקשות למלגה: 

 
 בחזרה לטבלה  עדכון התאריכים  נספחים   קול קורא

 
 

 
 

 משרד הבינוי והשיכון
 

 3/2019קול קורא 

 להגשת הצעות לביצוע מחקרים בנושא רעידות אדמה

 
 ** הארכת תאריכי הגשה **

 
 משרד הבינוי מזמין בזאת הצעות למחקר בנושאים הקשורים לרעידות אדמה.

 

 רעידות אדמה כמפורט להלן: נושאים הקשורים לתחומי המחקר

קונסטרוקציות, שיטות בנייה וחומרים מתקדמים לשיפור עמידותם של בנייני מגורים קיימים וחדשים או מבני  .1

מובלי ניקוז ותשתית תת קרקעית, מנהרות,  ,ציבור קיימים וחדשים או מתקנים הנדסיים אחרים (כגון: גשרים

 בפני רעידות אדמה. )תחנות שאיבה מפעלי חומרים מסוכנים ואחרים

 שיקום בנינים ו/או מתקנים הנדסיים ו/או תשתיות ציבוריות לאחר רעידות אדמה. .2

שיטות וכלים הנדסיים להערכת עמידותם והתנהגותם של בניינים ומתקנים, קיימים ו/או מתוכננים בעת  .3

דרוג לרעידות התרחשות רעידות אדמה. )לרבות קבוצות מבנים ייחודים הדורשים התייחסות מיוחדת בש

 (.'קל וכד-אדמה, כמו של מבנים קיימים עם קומה מפולשת הבנויים מרכיבים טרומיים ו/או דב"ש, תקרות פל

ניתוח קשרים בין חיזוק מבנים לרעידות אדמה ומיגון מבנים בפני אירועי מלחמה מתוך מגמה ליעל את הפעולה  .4

 .המשולבת שלהם

 .)שטח, גלישות קרקע, התנזלות טכני )קריעת פני-הערכת סיכוני כשל גיאו .5

 .הערכת התגובה של הבניין ו/או הקרקע בבסיס הבניין למעבר גלים סיסמיים .6

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/09/Call_for_Proposals_ReshutHamaim2019.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/09/Call_for_Proposals_ReshutHamaim2019_Nispakhim.docx
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/09/Call_for_Proposals_ReshutHamaim_2019_IdkunTaarikhim.pdf


עיבוד וניתוח המבוסס על ידע שנצבר מאירועי רעידת אדמה בעולם, על סיכויי ההישרדות של אנשים במבנה  .7

 .הקריסות במבנה בעת רעידת אדמה, אם ע"פ דרך ההתגוננות בה נקטו בעת הרעידה או עקב אופן

שיטות להערכת נזקים לבניינים, למתקנים ולתשתיות )כדוגמה: קווי דלק, צנרת גז, מוביל ארצי, צנרות מים  .8

 וביוב וכיו"ב( בעקבות רעידות אדמה בעוצמות ידועות, כולל עיבוד וניתוח מידע שנצבר מאירועים שונים בעולם.

 נושאים ברעידות אדמה, במבנה חדש ו/או קיים.-ים לאהנחיות ושיטות להפחתת הסיכונים מנזקים של רכיב .9

קביעת פרמטרים הנדסיים ו/או סיסמולוגים שיאפשרו, בעת התרחשות רעידת אדמה, הפסקה אוטומטית של  .10

 תהליכים העלולים לפגוע במתקנים ו/או העלולים לפגוע בשלום האזרחים ו/או בסביבה.

קיימים על יציבותם ועמידתם של אותם המבנים כנגד רעידות השפעת תוספת מיגון חיצוני או פנימי לבניינים  .11

 .אדמה

לרבות לפי סכמה סטטית של המבנה, שיטת הבניה, שנת (כתיבת מדריך המתייחס לקבוצות מבנים זהים  .12

ולעמידותם ברעידות אדמה ו/או התנהגותם לאחר התרחשות רעידת אדמה  )הבנייה, מיקומו של הבניין

 בעוצמה 

 ן לתכנון מבנים בארץ.המשוערת לפי התק

 
 .בביצוע המחקר יש להתחשב בהשלכות המחקר ויתרונותיו למשק הישראלי

 

 חודשים. 12, לתקופה של ₪ 450,000: עד תקופה ותקציב

  לקול הקורא 2מציע יכול להגיש יותר מהצעה אחת למחקר לכל נושא מהנושאים המפורטים בסעיף. 

 
 22.10.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 
 (12:00)עד השעה  3.11.19יך הגשה לקרן )לתיבת המכרזים(: תאר

 
 בחזרה לטבלה   עמוד הבית   מודעה   קול קורא ונספחים

 

 
 

 
 

 ג'וינט ישראל
 חל"צ, תנופה בתעסוקה בע"מ )תב"ת(

 

 NEXTUהזמנה לקבלת הצעות לביצוע מחקר הערכה לתוכנית 
 

 ** הארכת תאריכי הגשה **
 

  NEXTUתב"ת מתכבד לפנות אל גורמי מחקר והערכה לצורך קבלת הצעות לביצוע הערכה לתכנית  –שראל ג'וינט י

 לפיתוח כישורים לשוק התעסוקה העתידי, בקרב בני נוער ערבים.

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/306074.pdf
https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/306073.pdf
https://www.mr.gov.il/officestenders/Pages/officetender.aspx?pID=638658


 

 :תנאי סף

 .צוות ההערכה כולל לפחות אדם אחד בעל ניסיון בהערכת תכניות בתחום התעסוקה ו/או השכלה 

 כלול מעריכים דוברי ערבית )בשטח(.צוות מחקר ההערכה י 

 
 :תנאים נוספים המהווים יתרון

 ניסיון בהערכת תוכניות בחברה הערבית.

 צוות ההערכה יכלול לפחות אדם אחד בעל ניסיון בפיתוח והקנייה של כישורים רכים.

 
 :ההערכה מחקר מטרות

 . IPRO מסגרת מודלב שנבחרו(רכים  כישורים המרכזית: הקניית למטרתה ביחס התכנית הערכת .א

 .ערבים נוער בני בקרב התעסוקה העתידי לשוק  )זה בקשור פירוט ראה - זה מודל אודות להרחבה

 .שהתקבלו התוצאות פי לע התכנית לשיפור הצעה גיבוש .ב

 התערבויות / מודלים במיפוי שעוסקת (Best practice) מקצועית וספרות ידע סיכום .ג

 . שלהם האפקטיביות ומידת נוער בני בקרב כישורים להקניית

 הביצוע וההצלחות בחינת כולל - בתכנית המפעילים הארגונים ידי על המבוצע התכנית יישום הערכת .ד

 . התכנית של םהשוני השלבים ביישום

 משמעותי משוב ההערכה, המציע או התוכנית במסגרת הנאספים ומידע נתונים של מקצועי וניתוח תיעוד .ה

 . יישום כדי תוך מתמיד ושיפור למידה המאפשר ורלוונטי

 לפיתוח ביחס אסטרטגיות החלטות לקבלת בסיס המהווה ואיכותי נגיש ,מקצועי דיווח .ו

 .הערבית מהחברה רנוע בני בקרב תעסוקה מיומניות

 
 . ₪ 90,000: סכום ההצעה המקסימלי יהיה עד תקופה ותקציב

 . תקופה זו כוללת את ביצוע מחקר ההערכה, 31.12.20תקופת ההסכם הינה עד לתאריך 

 כתיבת דו"ח ביניים ודו"ח מסכם והצגתם בפני ועדת ההיגוי של התוכנית.

 
 11.9.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 
 (14:00)עד השעה  18.9.19לקרן )לתיבת המכרזים(: תאריך הגשה 

 
 בחזרה לטבלה   קול קורא וטפסים

 

 
 

 

 וניברסיטת אריאל בשומרוןא

 הרשות למחקר ופיתוח

http://employment.jdc.org.il/sites/default/files/knowledge-and-training/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C%20I%20PRO.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/08/Call_for_Proposals_Joint_Tevet_NEXTU_3.9.2019.pdf


 

 הנתונים מדעי בתחום אינטרדיסציפלינרי מחקר לעידוד קורא קול
 

 ** תזכורת **

 

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

 על הנשענים ופיתוח כלים מסקנות הוצאת משמעות, לניתוח גם ומסחריות, כמ ואפליקציות אקדמיות דיסציפלינות

 . הנאספים הנתונים

 

 הנתונים וחוקרים מדעי בליבת העוסקים מחוקרים המורכבות מחקר קבוצות יצירת לעידוד מיועד זה מענק

 שרכא 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. ₪ 30,000: עד תקציב

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

 
  15.9.19תאריך ההגשה לרשות המחקר: 

 בחזרה לטבלה   קול קורא

 

 
 

 
 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
 

 פראג CULS עם מחקרי פעולה לשיתוף קורא קול
 

 פעולה עם חוקרים מצ'כיה * הזדמנות ייחודית לשיתוף -נוסף טופס באנגלית  * 

 

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


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

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

(CULS). 

 
 -ולה שלהם עם חוקרים ממענק זה מיועד לחברי סגל בכיר באוניברסיטה המעוניינים לקדם את שיתוף הפע

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.PHDרשאים להגיש הצעת מחקר לפחות שני חברי סגל בדרגת  .1

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

 ים.מתקדמים ופוסט דוקטורנט

 

 המחקר. רשות של הפורטל באמצעות תוגש המחקר הצעת

 

 30.10.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 

 בחזרה לטבלה   אנגלית -טופס הגשת בקשה    טופס הגשת בקשה   קול קורא

 

 
 

 
 

 משרד המדע
 

  3/2019קול קורא מס' 

 להצעות לרכישת מושב בכנסים וימי עיון המתקיימים 

 2020דצמבר -בחודשים ינואר

 
 ** תזכורת **

 

https://www.czu.cz/en/
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
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/09/Call_for_Proposals_Ariel_CULS_30.10.2019_EnglishForm.docx


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

. 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,דיניות לאומיתבמ: המושב הנרכש יעסוק תחומי העיסוק של המושב הנרכש

 :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

 מדיניות לאומית בתחום תקשורת המדע .5

 .נוך מדעי ואוריינות דיגיטליתמדיניות לאומית בתחום חי .6

 מדיניות לאומית בתחום אבטחת מידע וסייבר. .7

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

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

 

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

 :המפורטים להלן

 



 
 

 :גובה המימון

 

 
 

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

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

 .לפחות, לאחר ניכוי הוצאות שאינן מוכרות לעניין זה על ידי המשרד מעלות הכנס 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


 

  הצעות מהמוסד. 2ניתן להגיש עד 

 ל כוונתכם לגשת לקול הקורא.שימו לב: אנא הודיעו מראש ע

 אי הודעה מראש עלולה להביא לכך שהמוסד יממש את זכאותו להגיש הצעות לקול קורא זה,

 מבלי שהצעתכם תוכל להשתתף בהליך הבחירה הראשוני.

 

 אנא קראו בעיון את מסמך הקול הקורא המקושר מטה.

 

 בחזרה לטבלה   מפל  הסכם   נספח א'   עמוד הבית  קול קורא

 

 

 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,
 

 דעה מטעם רשות המחקר:לתשומת לבכם, מספר הו

 
 :עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות

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

 הרשות למחקר ופיתוח, ד"ר מיכאל מעוז.

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

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

 

 בחזרה לטבלה

 

 
 

 קרנות חיצוניות )טבלה מתעדכנת( –מימון  אפשרויות

 קרנות פנימיות -אפשרויות מימון 

 

 

 אתר רשות המחקר

 הנחיות כלליות

 

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

          03-9371402 

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

 alonaba@ariel.ac.il : יש לשלוח אותו לכתובת האימייל

 

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