
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

22.10.19 -28.10.19  

 ♦הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה ♦ 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

 מתאים לפקולטות מילות מפתח קול קורא

 

 משרד המדע והטכנולוגיה

 סוכנות החלל הישראלית

 

 19/2019מכרז פומבי מס' 

-לפיתוח, בנייה ושיגור של ננו

 לוויין טכנולוגי

 

 

לוויין זעיר לחלל -בניית ננו

להוכחת יכולת טכנולוגית אשר 

פותחו לפלטפורמות חלליות, 

או \בעל פוטנציאל מסחרי ו

 הדגמת רעיון מסחרי בחלל

 

 

 

 

 

 המוסד לביטוח לאומי

 

 קול קורא -המחקרים קרן 

 

 

תכניות הביטוח הסוציאלי: 

איתנות פיננסית ; מימון הביטוח 

הסוציאלי )מימון מהציבור אל מול 

מימון ממשלתי( ; חיזוי הרכב 

האוכלוסייה ; השוואות בלאומיות 

בנושאים נבחרים ; פיתוח מודל 

 



חברתי למשק הישראלי ; מודלים 

 של פנסיה תעסוקתית

 

 

 אוניברסיטת חיפה

 הקרן של יעקב בהט

 

פרס בהט לספר העיון המקורי 

 2020 -הטוב לשנת תש"פ 

 

 

יד עיוניים מקוריים -פרס לכתבי

 בשפה העברית, הנגישים

 לציבור המשכיל הרחב

 

 

 

Rivkin Center 

 

Pilot Study Awards 

 

Scientific Scholars Awards 

 

 

 
All areas of ovarian 

cancer research 

 

 

 עדכונים ותזכורות
 

 
 הרשות לחדשנות 
 מסלול מאגדי מגנ"ט

 

 יום עיון לקראת 

  הקמת מאגד חדש

 

 5G WINמאגד 

(5G Wireless Intelligent 

Networks) 

 

 

5G wireless Intelligent 

Networks ; Enabling 

Technology 

 
 :תחומים-שלושה תתי

In-building 

IAB (Integrated Access 

Backhaul) 

URLLC (Ultra Reliable Low 

Latency Communication) 

 

 

Florida Atlantic 

University (FAU) 

 

Ariel University (AU) 

 

Joint Research Proposal 

 

 

 

 

 

 כל התחומים רלוונטיים

 לחוקרי שני המוסדות

 

  
 



Infectious Diseases 

Society of America 

Foundation (IDSA) 

 

Alzheimer’s and Infectious 

Diseases Research Grant 

 

The role of an infectious 

agents in causing 

Alzheimer’s Disease 

 

Gerda Henkel Stiftung 
 

Special Program: 

Security, Society and State 

 

 

Security, Society and State: 

Please see details in the CFP 

document linked below 

 

 
 

 

 הודעות רשות המחקר

 

 

 :בכםילתשומת ל

 
 אפשרויות מימון פתוחות מאת משרד הביטחון האמריקני:מגוון 

Department of Defense (DOD) 

 בתכנית:

Congressionally Directed Medical Research Program (CDMRP) 

 

 קולות קוראים פתוחים:

Broad Agency Announcement (MRMC-BAA) 2020 

Special Operations Command (SOCOM) 2018 

 

 מידע נוסף אודות הקולות הקוראים אנא פנולקבלת 

 לרשות המחקר לא יאוחר מאשר שלושה שבועות לפני תאריך ההגשה,

 ונשמח לסייע לכם בברור הפרטים ובתהליך ההגשה.

 

 

 הציעו נושאים נוספים לקולות הקוראים שיופיעו בניוזלטר!

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

 בקישור זהידי מילוי השאלון הקצר -על

 

https://ebrap.org/eBRAP/public/Program.htm?clientAcronym=CDMRP
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=238300
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=182900
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=080ofK6t-kC5oIF6mkW8LTznqWLTB8ZNnqdAf77qeyBUQlVRVUs2OEU1VTBQVjdPMkFFSlhTWkE1QS4u


 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות 

 

 
 

 

 
 

 משרד המדע והטכנולוגיה
 ראליתסוכנות החלל היש

 

 19/2019מכרז פומבי מס' 
 לוויין טכנולוגי-לפיתוח, בנייה ושיגור של ננו

 
 לוויין -לבניית ננו פרויקט ועדת המכרזים של משרד המדע והטכנולוגיה פונה לציבור בבקשה להגיש הצעות לביצוע

מ(, שילוב מטעד ושיגורו לחלל להוכחת יכולת טכנולוגית ס" 1U – 10*10*10) 6U)לוויין זעיר( שגודלו לא יעלה על 

או הדגמת רעיון מסחרי בחלל בהתאם לדרישות \אשר פותחו לפלטפורמות חלליות, בעל פוטנציאל מסחרי ו

 ולהוראות המפורטות במסמכי מכרז ובמיוחד להוראות ההסכם ולמסמך הגדרת העבודה.

 

 תעשייה העוסקים בפרויקטים בתחום החלל.המכרז מיועד לגופי אקדמיה ו/או 

 

(, העומדים בדרישות 5ולכל היותר  3הפרויקט )לכל הפחות  אנשי מפתח בצוותהמציע נדרש להציע  :תנאי סף

 הבאות:

 .בעלי תואר אקדמי במקצועות המדעים או בהנדסה 

 ת.בעלי ניסיון, בחמש השנים האחרונות, בביצוע עבודה בתחום הנדסת מערכות לווייניו 

 מהתחומים הבאים לכל הפחות )ניסיונם של מנהל הפרויקט  3-ניסיונם של אנשי המפתח יכלול עיסוק ב 

 ואנשי המפתח אינו חייב להיות מתקופת עבודתם במסגרת הגוף המציע(:

 תרמיקה -

 מכניקה -

 חשמל -

 קרינה -

 מסלולים -

 

 ס"מ6U (1U – 10*10*10  ,)לווין )לוין זעיר( שגודלו לא יעלה על -פרויקט שיכלול פיתוח, בניית ננו: תחומי המחקר

שילוב מטעד ושיגורו לחלל לשם הוכחת יכולת טכנולוגית של: מערכות, רכיבים, תתי מערכות ומכלולים אשר פותחו 

 לפלטפורמות חלליות.

 



 שנים. 3רויקט )הנמוך מביניהם(, לתקופה של מעלות הפ %80או  ₪ 6,000,000: עד תקופה ותקציב

 

 5.11.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (12:00)עד השעה  17.11.19תאריך הגשה לקרן )לתיבת המכרזים(: 

 
    עמוד הקול הקורא    טופס ההגשה, הסכם ונספחים נוספיםמסמכי הקול הקורא: תוכן המכרז, 

 
 בחזרה לטבלה   מפ"ל   מודעה -תקציר תנאי המכרז 

 

 
 

 
 

 המוסד לביטוח לאומי
 

 קול קורא -קרן המחקרים 

 

המוסד לביטוח לאומי מממן מחקרים ובדיקות ניסיוניות, שלהם זיקה הדוקה למטרותיו ולתחומי פעילותו, מחקרים 

ו/או מחקרים העוסקים כלכלית ובהערכת השלכותיה, -שיוסיפו ידע שיש בו כדי לסייע בעיצוב המדיניות החברתית

 .כלכלית או המצויות בדיון ציבורי-בסוגיות המונחות על סדר היום של קובעי המדיניות החברתית

 

 :השנה תינתן עדיפות גבוהה למחקרים העוסקים בנושאים הבאים: תחומי מחקר

 

 הסוציאלי. הביטוח תוכניות של פיננסית לאיתנות מדדים 

 וניסיון מודלים – ממשלתי מימון מול אל ומעסיקים( )עובדים מהציבור גבייה דרך הסוציאלי הביטוח מימון 

 בינלאומי.

 הלאומי. הביטוח פעילות של שונים לצרכים הבא, ליובל בישראל האוכלוסייה הרכב לחיזוי מודלים 

 הלאומי. הביטוח של היום סדר שעל ממוקדים נושאים על בינלאומיות השוואות 

 הרווחה מצב על מדיניות צעדי השפעת על שוטפת הערכות שיספק הישראלי, למשק חברתי מודל פיתוח 

 בחברה. השוויון אי ומידת העוני הכלכלית,

 בינלאומית. השוואה של היבטים כולל חובה, תעסוקתית פנסיה של מודלים 

 

 .נושאי המחקר העיקריים למימוןלנושאים נוספים אנא ראו את 

 

 .₪ 200,000עד  : תקופה ותקציב

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20191010/he/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%A0%D7%A0%D7%95%20%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A9.docx
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/most_rfp20191010
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20191010/he/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94%20%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%20%D7%A0%D7%A0%D7%95%20%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%202019%20%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D.doc
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20191010/he/%D7%9E%D7%A4''%D7%9C%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98%20%D7%A0%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D.xlsx
https://www.btl.gov.il/Mediniyut/BakashatNetunim/Pages/%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90%d7%99%20%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8%20%d7%a2%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%9d%20%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%9f.aspx


  200,000עולה על מחקר שעלותו הכוללת ₪: 

 המוסד רשאי להתנות את אישור המענק בהשתתפותם של גורמים נוספים. 

 .במקרה דנן, יציג החוקר אישור למימון משלים בעת הגשת המסמכים לחתימה על ההסכם

  400,000מחקרים שתקציבם הכולל עולה על ₪: 

 , וזאת כאשר המחקר כרוך בבניית בסיסי הנתונים שאינו קיים,במקרים חריגים בלבדיאושרו 

או כשמדובר בסקר ליצירת מאגר נתונים רחב היקף. עדיפות תינתן להצעות למאגרי נתונים הרלוונטיים 

 .למוסד

 
o  לסטודנטים לקראת לתואר שלישי. ₪ 40,000 בנוסף, בכל שנה יוענקו מענקים ספורים בסכום של עד 
 

 17.12.19:  ות המחקרתאריך הגשה לרש

 31.12.19 תאריך הגשה לגוף המממן )חוזר מידי שנה(:

 בחזרה לטבלה    עמוד הבית    הנחיות וטפסים   קול קורא

 

 
 

 
 

 אוניברסיטת חיפה
 הקרן של יעקב בהט

 
 פרס בהט לספר העיון המקורי הטוב

 2020 -לשנת תש"פ 

 
 . 2020 -יד לתחרות פרס בהט לספר העיון המקורי הטוב לשנת תש"פ -אוניברסיטת חיפה מזמינה בזאת כתבי

  יד שיוגשו על ידי חוקרים באקדמיה ומחברים מקרב הציבור הרחב.-התחרות מיועדת לכתבי

 

 יד עיוניים מקוריים בשפה העברית, הנגישים לציבור המשכיל הרחב.-הפרסים יוענקו לכתבי

 היד הזוכים יראו אור בהוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה בכפוף לתקנון הפרס.-כתבי

 

 יחולק כדלקמן: ₪ 140,000סכום הפרס הכולל בסך   :סכום המענק

  ים לכל היותר., יחולקו לשני זוכ₪ 55,000פרסי בהט בסך 

  יד שהוגש לתחרות ונמצא ראוי לפרסום-מיועד להפקתו של כתב - ₪ 30,000מענק אחד בסכום של 

 בהוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה.

 

https://www.btl.gov.il/Mediniyut/BakashatNetunim/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/Mediniyut/BakashatNetunim/Pages/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9F%20%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D.aspx
https://www.btl.gov.il/Pages/default.aspx


 רשות המחקר.  אנא צרו קשר בהקדם עם –המעוניינים להגיש כתביהם לפרס בהט 
 

 18.12.20תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 

 1.1.20  תאריך הגשה לקרן:

 
 בחזרה לטבלה    עמוד הבית   תקנון הפרס   קול קורא

 

 
 

 
 

Rivkin Center 
 

The mission of the Rivkin Center is to improve women’s health by helping them prevent, detect 

early, and survive ovarian and breast cancer. 

 

Pilot Study Awards 
 

The Rivkin Center supports pilot studies, often presenting new ideas, not yet in the scientific 

mainstream, to pave the way for new avenues of ovarian cancer research and to expand the 

understanding of the disease. 

 
Research Fields: All areas of ovarian cancer research. 

Funding priority will be given to proposals that are:  

 Innovative  

 Multidisciplinary  

 Likely leading to submission of grant applications for independently funded investigations 

 Conveying translational research potential 

 
Period and Budget: $ 75,000 , for a period of 2 years. 

 The Center may offer a few funded studies an additional $25,000 for the second year of the 

award, based on demonstration of exceptional progress in the first year and the availability of 

funds. 

http://press2.haifa.ac.il/images/kraza_bahat2020.jpg
http://press2.haifa.ac.il/images/takanon_bahat2020.pdf
http://press2.haifa.ac.il/index.php/bahat-prize


R&D Deadline: 18.11.19 

Deadline: 2.12.19 (5PM ET) 

Call for Proposal   Webpage   Apply via proposalCENTRAL    Back to Table 
 

 
 

Scientific Scholars Awards 
 

Scientific Scholar Awards are intended to assist promising laboratory and clinical scientists in 

pursuing a career as an independent investigator in ovarian cancer research. Each award 

recipient should name a mentor who will help guide him or her through the process of becoming 

an established researcher. 

 

Established, outstanding scientists without prior focus in ovarian cancer but looking to focus in 

this disease area are also encouraged to apply. 

 

Research Fields: All areas of ovarian cancer research. 

 
Period and Budget: $ 120,000 , for a period of 2 years. 

R&D Deadline: 18.11.19 

Deadline: 2.12.19 (5PM ET) 

Call for Proposal   Webpage   Apply via proposalCENTRAL    Back to Table 
 

 

 •●♦  עדכונים ותזכורות  •●♦
 

 

 
 

 מסלול מאגדי מגנ"ט -הרשות לחדשנות 
 

  יום עיון לקראת הקמת מאגד חדש 
 

 5G WINמאגד 

(5G Wireless Intelligent Networks) 

 

https://www.rivkin.org/wp-content/uploads/2019/08/Pilot-Study-Award-RFA-2020.pdf
https://www.rivkin.org/research/grants/pilot-study-awards/
https://proposalcentral.com/GrantOpportunities.asp?GMID=167
https://www.rivkin.org/wp-content/uploads/2019/08/Scientific-Scholar-Award-RFA-2020.pdf
https://www.rivkin.org/research/grants/scientific-scholar-awards/
https://proposalcentral.com/GrantOpportunities.asp?GMID=167


 5G WIN  (Wireless Intelligent Networks G5,)אנו שמחים להודיע על הקמת מאגד חדש, מאגד 

שיתחיל פעילותו בקרוב. המאגד פונה לחוקרים וצוותי מחקר במוסדות האקדמיים להצטרף ולסייע בפיתוח 

 שפותחו במסגרת מאגד Enabling Technologies) )   בטכנולוגיות AIטכנולוגיות מבדלות על ידי הטמעת יכולות 

HERON .עבור תקשורת הדור החמישי   

 

 וקרים וצוותי המחקר תכניות המחקר התואמות את צורכי המאגד.המאגד יקיים יום עיון בו יציגו הח

 

 :: המאגד יעסוק בשלושה תחומים בעלי מורכבויות שונות ויש ביניהם הרבה מהמשותףתחומי מחקר

 

   In-Buildingתחום  .1

מערכות לתיאום האתגר העיקרי ניהול יעיל של משאבי הרדיו בתחומי התדר השונים, במסגרת המאגד יפותחו 

אופטימלי של הקצאת משאבי הרדיו באופן המותאם למשימות בעלות אופי שונה ולמצב הערוץ. גישות אלה עולות 

 בקנה אחד עם תפיסת המערכת של הדור החמישי המבוססת על מרכוז משאבי הרדיו והפעלתם באופן מתואם.

 

 IAB (Integrated Access Backhaul)תחום  .2

 massive-MIMOמשולבת   phased arrayפיתוח אנטנות , רשתי ומקומי  Schedulerיתוח יעסוק בפ IABתחום 

בעלת תחום סריקה נרחב, יכולת ניטור וביטול הפרעות בין תאים שונים. ניהול חכם של משאבי זמן/תדר/מרחב 

דינמיים בהתאם . מנגנוני ניתוב   network slicing -ו   Latency QOS-ו Capacityברשת, בעיקר בהיבטים של 

ניהול u,יכולת קוגניטיבית חכמה בעבודה בתדרים  5Gבסביבת  MESHלמצב הרשת הרגעי. תמיכה בתצורת 

 דינמי של ערוצי התדר ברשת.

 

3. URLLC  (Ultra Reliable Low Latency Communication) 

ורכבים אוטונומיים.  IOT  ,big data-ישנה דרישה גוברת לתקשורת אמינה עם השהיה נמוכה מאוד עקב הצורך ב

עקב אילוצי ספקטרום הצורך באלגוריתמים לשיתוף בספקטרום וגישה דינמית לספקטרום הופכים למרכיבים 

 . IOT-חיוניים לתקשורת אלחוטית למענה ל

 

 ,30.10.19יום העיון יתקיים בתאריך 

 .5, קומה 206טכנולוגיה -אילן, בניין ננו-באוניברסיטת בר

 

 לפרטים והרשמה ניתן לפנות לאסיה צ'רניאבסקי מרשות המחקר, 

 .9143023-03או בטלפון:  anastasiach@ariel.ac.il בכתובת המייל:

 

 בחזרה לטבלה    קול קורא

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:anastasiach@ariel.ac.il
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/10/Call_for_Participation_5GWIN_YomIyun-1.docx


 

 
 

Florida Atlantic University (FAU) 

Ariel University (AU) 

 

Joint Research Proposal 
 

**  Reminder: submission through the Portal system ** 

 
Ariel University (AU) and Florida Atlantic University (FAU) have established a joint academic and 

research platform that will provide an opportunity for researchers, from both universities, to 

initiate and promote academic and scientific collaborations in order to further scientific excellence 

and the important relationship between nations. 

 

Applicants must apply together with a researcher from the partnering university (AU & FAU). 

 

Research Fields: All fields of research. 

We urge researchers to submit research proposals to fund preliminary research studies. 

 

Budget and Period: Up to $15,000 for each side, for a period of up to one year. 

 Please visit the partnering university’s website and identify a potential collaborating 

faculty and/or partner(s). Once found, please email the Research Authority and they 

will make an introduction. Contact details of the Research Authorities' representatives: 

 Ariel University: Adv. Orit Tassa, oritta@ariel.ac.il 

 Florida Atlantic University: Professor Anton Post, apost@fau.edu  

 
 Ariel University researchers: 

Please submit your proposal through the university Portal system. 

 
R&D Deadline: 5.11.19 (5pm EST) 

Call for Proposals   Application Form (Ariel University R&D Authority)   Back to Table 

 

 
 

mailto:oritta@ariel.ac.il
mailto:apost@fau.edu
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/09/Call_for_Proposals_AU_FAU_JointReserarch_11.2019.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/09/Call_for_Proposals_AU_FAU_JointReserarch_11.2019_ApplicationForm-1.docx


 

 
 

Infectious Diseases Society 

of America Foundation (IDSA) 
 

Alzheimer’s and Infectious Diseases Research Grant 
 

** Reminder ** 

 

Alzheimer’s disease affects the lives of over 47 million people worldwide. Some evidence 

suggests that Alzheimer’s may be triggered or driven by an infectious agent or microbial 

mechanism. 

Could this be the missing link to lead to a cure for Alzheimer’s disease? 

 

The IDSA Foundation research grants are designed to: 

 Obtain evidence that an infectious agent or microbial community is correlated 

to Alzheimer’s disease 

 Promote novel research in the field of microbial triggers for Alzheimer’s disease 

 

Research Fields: Research must be narrowly focused on identifying the possible role of an 

infectious agent or agents in causing Alzheimer’s disease. Awards will support innovative 

research, including basic, clinical and/or non-traditional approaches.  

 

Budget and period: Up to $100,000 , for a period of 12 months. 

 

R&D Deadline: 14.11.19 

 
Deadline: 30.11.19 
 
Call for Proposals   Call Document   Instructions Web Page   Apply Online    Back to Table 

 
 

 
 

Gerda Henkel Stiftung 
 

Special Program: Security, Society and State 

https://www.idsafoundation.org/alz-research-grant/
https://www.idsafoundation.org/wp-content/uploads/2019/06/IDSA-Foundation-ALZ-Grant-RFA-Final-2.pdf
https://www.idsafoundation.org/curing-alzheimers-disease/
https://www.surveymonkey.com/r/2019ALZGrant


 
The "Security, Society and the State" research program is intended to encourage junior scholars 

to pursue unconventional research agendas that are nonetheless crucial, while providing senior 

scholars with the opportunity to focus intensively on work in progress for a limited period. 

 

The program objective is to combine basic theoretical research with concepts that are applicable  

to present-day political issues of security policy. 

 

The research program addresses scholars of all disciplines in the humanities and social 
sciences.  

 
Research Fields: 

 The challenges of new technologies 

 Public administration and human security 

 Conflict resolution patterns between the state and traditional actors 

 Non-government actors as partners for and competitors of the state 

 Security and communication strategies between doctrine formation and implementation 

 
Budget and Period: The funding is given for a period of up to 24 months. 
 

Monthly scholarship award: 3,100 euros 

 for one child: EUR 400 

 each further child: EUR 100 

 

Monthly endowment for scholarships abroad: 775 euros 

 

Travel aid: as required 

Material aid: as required 

 
RDA Deadline: 14.11.19 

Deadline: 29.11.19 

Call for Proposals    Application Form   Home Page   Back to Table 
 

 

 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,
 

 לתשומת לבכם, מספר הודעה מטעם רשות המחקר:

 
 :עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות

https://www.gerda-henkel-stiftung.de/en/specialprogram-security
https://forms.gerda-henkel-stiftung.de/ghs?kind=sesfap2&lang=en
https://www.gerda-henkel-stiftung.de/en/funding-programme-lost-cities?page_id=58


 

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

 למחקר ופיתוח, ד"ר מיכאל מעוז.הרשות 

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

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

 

 בחזרה לטבלה

 

 
 

 קרנות חיצוניות )טבלה מתעדכנת( –מימון  אפשרויות

 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
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d/
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

