
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

7.10.19 -22.10.19  

 ♦הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה ♦ 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

 מתאים לפקולטות מילות מפתח קול קורא

 
 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) 

 

 

 (ISFהלאומית למדע )הקרן 

JDRF העולמי 

 

 מצוינות מרכזי למימון תכנית

 1 מסוג  סוכרת בתחום למחקר

 

 

 

  1סכרת מסוג 

(diabetes type 1) 

 בבני אדם

 



 

 נפתח מחזור ההגשות תשפ"א 
 ראו עדכון בתאריכים

 ובקישורים מטה 

 

 

 קרן ברוך ורות רפפורט

 

  2020 רפפורט פרס

 המחקר  בתחום למצוינות

 רפואי-הביו

 

 

 רפואי.-מחקר בתחום הביו

מחקרים ופיתוחים בעלי  –במיוחד 

 פוטנציאל יישומי

 

 

 פולברייט ישראל

 

 דוקטורט -מלגות לחוקרי בתר

 2020/2021שנה אקדמית 

 

 

כל תחומי הידע, למעט תחומים 

 המושתתים על קשר קליני

 

 

 

 

 

 

Facebook Research 

 

Systems for Machine 

Learning - request for 

proposals 

 

 

Machine Learning and 

inference ; personalized 

recommendation systems ; 

efficient inference/training 

in heterogeneous data centers ; 

privacy-preserving machine 

learning ; multi-party compute 

and private/secure inference ; 

emerging technologies ; 

machine learning beyonf neural 

networks and more. 

 

 
 

 

Wellcome Trust 

 

Research Development 

Awards in Humanities, 

Social Science 

and Bioethics 

 

 

Health - related humanities, 

social sciences or 

bioethics 

 
 
 

 

The RSNA Research & 

Education Foundation 

 
Research Seed Grant 

 

The field of radiological 

sciences: 

 

 



 Hypothesis-driven basic 

science ; clinical investigation ; 

drug, device or therapy 

development ; comparative 

effectiveness ; 

evidence-based radiology ; 

ethics and professionalism ; 

quality improvement ; 

clinical practice efficiency ; 

imaging informatics 

 

 

 

 

 

The Leakey Foundation 

 

2020 Research Grant 

 

 

Research related specifically 

, including to human origins

paleoanthropology, 

genetics, primate behavior 

and the behavioral ecology 

of contemporary hunter-

gatherers.  

 

 

 

 

 

American Psychological 

Foundation (APF) 

 

Visionary Grants 

 

 

At-risk, vulnerable populations; 

preventing violence; behavior-

health connection ; 

understanding and eliminating 

stigma amd prejudice. 

Please see more details below 

 

 

 

 עדכונים ותזכורות
 

 

Florida Atlantic University 

(FAU) 

 

Ariel University (AU) 

 

Joint Research Proposal 

 

 

 

 

 כל התחומים רלוונטיים

 לחוקרי שני המוסדות

 



 

 

The International 

Foundation for Research 

in Experimental 

Economics (IFREE) 

 

Small Research 

Grants Program 

 

 

 

 

Experimental Economics 

Research 

 

 

 הודעות רשות המחקר

 

 
 :בכםילתשומת ל

 
 מגוון אפשרויות מימון פתוחות מאת משרד הביטחון האמריקני:

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 

 

 לקבלת מידע נוסף אודות הקולות הקוראים אנא פנו

 הגשה,לרשות המחקר לא יאוחר מאשר שלושה שבועות לפני תאריך ה

 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

 

 

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

 

 
 

 

 
 

 מסלול מאגדי מגנ"ט -הרשות לחדשנות 
 

  יום עיון לקראת הקמת מאגד חדש 
 

 5G WINגד מא

(5G Wireless Intelligent Networks) 

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

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

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

HERON .עבור תקשורת הדור החמישי   

 

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

 

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

 

   In-Buildingתחום  .1

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

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

 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  Schedulerיעסוק בפיתוח  IABתחום 

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

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

ניהול uודה בתדרים ,יכולת קוגניטיבית חכמה בעב 5Gבסביבת  MESHלמצב הרשת הרגעי. תמיכה בתצורת 

 דינמי של ערוצי התדר ברשת.

 

 



 

3. URLLC  (Ultra Reliable Low Latency Communication) 

אוטונומיים. ורכבים  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

 
 

 
 

 (ISFהקרן הלאומית למדע )
JDRF העולמי 

 

  למימון תכנית

 1 מסוג  סוכרת בתחום למחקר מצוינות מרכזי

 

 **  ** נפתח מחזור ההגשות תשפ"א
 

 ראו עדכון בתאריכים ובקישורים מטה

 

 (,diabetes type 1) 1הסוכרת מסוג  מחלת של בתחום בישראל והקליני הבסיסי המחקר את לחזק נועדה תכנית זו

 למניעה, חדשות גישות ולפיתוח המחלה נעורים, כדי להגיע לתובנות לגבי התפתחות סוכרת הקודם, בשמה או

וריפוי. בהשוואה לתכניות אחרות של הקרן, תכנית זו נועדה לתמוך במחקרים בהיקף רחב במיוחד שיאפשר  טיפול

-י מחקר מגוונים וייחודיים. התכנית מופעלת הודות להסכם לשיתוף פעולה בין השימוש בגישות מחקריות ובכל

JDRF העולמי 

 לקרן הלאומית למדע.

 

 ותעודד מדענים ,חוקרים מספר בין פעולה בשיתוף מחקרים יבוצעו בהם מצוינות מרכזי הקמה של תממן התכנית

חוקרים ראשיים ממוסד אחד או  5-ל 3כל מרכז יכלול בין  .1מסוג  סוכרת של במחקר להשתלב נוספים ורופאים

מחקר וארגוני בריאות שיעבדו בשיתוף פעולה קרוב. מוביל התכנית, חוקר מנוסה בתחום, יישא  ממספר מוסדות

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


 באחריות הכוללת לניהולו 

 וכן יכוון את שיתוף הפעולה בין הקבוצות במרכז.

 

 משרה במוסד. %50 -המועסקים לפחות ב MDאו  PhD: חוקרים בארץ בעלי תואר זכאות להגשה

 

 ( בבני אדם.diabetes type 1) 1: סכרת מסוג תחומי המחקר

 .1מחקרים בחיות מודל או בשורות תאים אפשריים, אך ייבחנו לאור הרלבנטיות שלהם לסוכרת מסוג 

 .JDRFולסדרי העדיפויות של תכנית המחקר של מרכז המצוינות חייבת להתאים למטרות התכנית 

 

 לרכישת ציוד. $ 34,000לשנה למרכז מצוינות, מתוך זאת ניתן לבקש עד  $ 500,000: עד תקופה ותקציב

 שנים. 3תקופת המימון תהיה עד 

 JDRF  ,עשוי לשקול מימון עצמי של הצעות מחקר שיקבלו דירוג גבוה אך לא יזכו במימון במסגרת התכנית

 במידה שהחוקרים המגישים יהיו מעוניינים בכך.

 

 3.11.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (13:00)עד השעה  3.11.19הוא  ISFשמה להגשת בקשה במערכת המקוונת של התאריך האחרון להר

 (13:00)עד השעה  17.11.19תאריך הגשה לקרן: 

 
 )הקישור מופיע גם בחלק העליון השמאלי של מסך עמוד הבית( כניסה למערכת המקוונת   עמוד הבית   קול קורא

 
 בחזרה לטבלה   סיווג תחומי דעת   טבלת זכאויות להגשה

 

 
 

 
 

 קרן ברוך ורות רפפורט

 

   2020 רפפורט פרס

 רפואי-המחקר הביו בתחום למצוינות

 
וצעירים  בכירים ישראלים לחוקרים רפואי-הביו בתחום המחקר מצוינות על פרסים תעניק רפפורט ורות ברוך קרן

 .10.3.19אביב, בתאריך -הפרסים יוענקו בטקס פרסי רפפורט שיתקיים במוזיאון תל .בישראל המתגוררים

 
 רפואי. -: מחקר בתחום הביותחומי מחקר

 .יישומי פוטנציאל להם שיש או שיושמו פיתוחים/ למחקרים  תינתן מיוחדת לב תשומת

 

 

http://grantcenter.jdrf.org/information-for-applicants/research-priority-areas/
https://www.isf.org.il/Files/GuidelinesJDRFISFNoE_Heb_1702_1.pdf
https://www.isf.org.il/#/support-channels/48/10
https://login.isf.org.il/?v=1569328985038
https://www.isf.org.il/Files/Eligibility_Heb_1688_1.pdf
https://www.isf.org.il/Files/ISF-Fields_Heb_1689_1.pdf


 

 :סכום הפרס
 
 או התקן ,תרופה לפיתוח להוביל שיכול שהוביל או מחקר על בכיר לחוקר יוענק  - $ 50,000 סך  על פרס 

 .משמעותי חידוש דרך בעלת פריצת ושמהווה מחלה, של לאבחנה או רפואי לטיפול מכשור

 

 או הרפואה, תחום על להשלכה פוטנציאל הינו בעל מחקרו אשר צעיר חוקרל יוענק - $ 30,000סך על פרס 

 .ייחודי רפואי תחום משמעותי באופן אשר מקדם

 

 החיים, הרפואה במדעי שלישי לתואר לסטודנטים מצטיינים יוענקו  -אחד  כל $ 5,000 סך על פרסים ארבעה 

 .שלהם המחקר בתחומי משמעותיים ומוכרים הישגים השיגו אשר ,רפואית-הביו או ההנדסה

 

 

 15.11.19 תאריך הגשה לרשות המחקר:

 30.11.19תאריך הגשה לקרן: 

 בחזרה לטבלה    עמוד הבית    תקנון הפרס   הודעה   קול קורא וטפסי הגשת המועמדות
 

 
 

 
 

 פולברייט ישראל
 

 דוקטורט -מלגות לחוקרי בתר

 2020/2021שנה אקדמית 
 

 דוקטורט לחוקרים מצטיינים, העומדים להתחיל את מחקריהם בארה"ב-מלגות בתר 16קרן פולברייט תעניק 

, באוניברסיטה מוכרת, במכון מחקר ציבורי או במכון פרטי, הפועל שלא למטרות 2020/2021בשנה האקדמית 

 רווח.

 על המועמדים להיות אזרחי ישראל.

 

 : כל תחומי הידע, למעט תחומים המושתתים על קשר קליני.תחומי המחקר

 
 חודשים. 12-9, לתקופה של $ 47,500: ותקופת המימון גובה המלגה

 
 

 18.11.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 
 

 2.12.19תאריך ההגשה בקרן: 
 

 בחזרה לטבלה   עמוד הקול הקורא   תקציר קול קורא

 

https://www.rappaport-prize.org.il/apply-scientist
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/10/Call_for_Proposals_Galleria_Rappaport_2209.pdf
https://www.rappaport-prize.org.il/terms---medical
https://www.rappaport-prize.org.il/excellence-in-the-field-of-biomedical-researc
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/10/Call_for_Proposals_FullbrightScholarships_2020_2021.png
https://www.fulbright.org.il/he/program/1/35


 
 

 
 

Facebook Research 
 

Systems for Machine Learning request for proposals 
 

Machine learning (ML) methods have been widely applied to a large variety of day-to-day 

services hosted by Facebook. These services include personal recommendation, content 

understanding (language translation, vision, and speech), integrity, and more.  

 

To foster further innovation and to deepen their collaboration with academia, Facebook is 

pleased to invite faculty to respond to this call for research proposals pertaining to the 

aforementioned topics.  

 
Research Fields: This year, the foundation is particularly interested in proposals that fall 

into these categories: 

 Scalable, elastic, and reliable distributed machine learning and inference 

 System and architecture support for personalized recommendation systems 

 Programming language and compilers for platform-agnostic machine learning 

 Resource provisioning for efficient inference/training in heterogeneous data centers 

 On-device training and inference 

 System and architecture support for privacy-preserving machine learning 

 System support for multi-party compute and private/secure inference 

 Emerging technologies, such as near-memory processing and in-memory computing 

systems applied to machine learning 

 Novel machine learning systems beyond neural networks 

 Emerging technologies for efficient machine learning 

 
Period and Budget: Proposals in the range of $50,000 to $100,000 

with larger awards for interdisciplinary collaborations between multiple PIs. 

 Proposals are highly encouraged to focus funding on project personnel, especially PhD 

students.  



 Proposals from small interdisciplinary teams with complementary expertise are also 

encouraged. 

 
R&D Deadline: 22.10.19 

Deadline: 1.11.19  (5pm AOE) 

Call for Proposals   Apply Online   Home Page    Back to Table 

 
 

 
 

Wellcome Trust 
 

Research Development Awards in Humanities,  

Social Science and Bioethics 

 
These awards are for groups of researchers who want the time and resources to shape the 

direction of their future work. The development programs will lay the foundation for research that 

takes risks and pushes academic boundaries. 

 

Research Fields: Researchers that are part of emerging or established research groups 

working in health-related humanities, social sciences or bioethics, may apply. 

 

The research group (for example a cluster, center or department) can be in one discipline, 

interdisciplinary, or focused on a theme or issue. 

 

Budget and period: Up to £1,000,000, for a period of 3-5 years. 

 

 The Program Leader may have 1-6 coapplicants, based at the same organization 

or at different organizations. 

 

 The Wellcome Trust will arrange a site visit at the host organization for applicants invited to 

submit a full proposal. 

 

https://research.fb.com/programs/research-awards/proposals/systems-for-machine-learning-request-for-proposals/
https://www.facebook.com/research-operations/rfp/?title=Systems-for-Machine-Learning
https://research.fb.com/


 
R&D Deadline (Preliminary Applications): 18.2.20 

 

Deadline (Preliminary Applications - by R&D): 3.3.20 (by 17:00 GMT) 

 

 

R&D Deadline (Full): To be announced 

 

Deadline (Full): January 2021  

 

Call for proposals    Funding Guidance   Apply via Grant Tracker 

 
Tips for Writing an Application to Wellcome Trust  Grant Conditions   Back to Table 

 
 

 
 

The RSNA Research & Education Foundation 
 

Research Seed Grant 
 

The Radiological Society of North America (RSNA) is a non-profit organization with over 54,000 

members from 136 countries around the world. RSNA's Research & Education Foundation 

provides a critical source of support for investigators looking to improve patient care through 

radiological research and education 

 
This R&E Foundation Research Seed Grant gives investigators around the world the chance to 

define objectives and test hypotheses in preparation for larger grant applications at corporations, 

foundations and government agencies.  

 

This grant mechanism is open to all levels of radiologic investigators, with an established 

academic appointment. 

 
Research Fields: Any area of research in the radiologic sciences is eligible for funding.  

Projects may include any of the following: 
 

https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/research-development-awards-humanities-social-science-and-bioethics
https://wellcome.ac.uk/funding/guidance
https://wtgrants.wellcome.ac.uk/Login.aspx?ReturnUrl=/
https://wellcome.ac.uk/funding/guidance/how-write-wellcome-grant-application
https://wellcome.ac.uk/funding/guidance/grant-conditions


 Hypothesis-driven basic science 

 Clinical investigation 

 Drug, device or therapy development 

 Comparative effectiveness 

 Evidence-based radiology 

 Ethics and professionalism 

 Quality improvement 

 Clinical practice efficiency 

 Imaging informatics 

 
 Any of the above topics are accepted, projects focused on advancing imaging science, 

developing or evaluating medical imaging technology or making innovative use of imaging 

science to answer important biologic or clinical questions are encouraged. 

 
Budget and Period: Up to $40,000, for a period of one year 

 
o The applicant cannot have been a principal investigator on a grant or contract totaling more 

than $60,000 in a single year. This includes single and combined grants and contracts from 

government, private and commercial sources. 

 
R&D Deadline: 1.1.20 

Deadline: 15.1.20 

Call for Proposals   Policies and Procedures   Apply Online   Back to Table 

 
 

 

The Leakey Foundation 

2020 Research Grant 

https://www.rsna.org/research/funding-opportunities/research-grants/research-seed-grant
https://www.rsna.org/-/media/Files/RSNA/Research/Funding-opportunities/Research-grants/Research-seed-grant/RSD-Policies-Procedures.ashx?la=en&hash=D3C54D1B3927EAFB319EE2B897A1326E33044C9D
https://grants.rsna.org/grants/


The Leakey Foundation is a U.S. nonprofit organization dedicated to funding scientific research 

that explores the many facets of human origins and sharing the results of this research through 

the innovative educational programs. 

Research Fields:  Research related specifically to human origins, including paleoanthropology, 

genetics, primate behavior and the behavioral ecology of contemporary hunter-gatherers.  

 

Priority of funding is commonly given to exploratory phases of promising new research projects 

that meet the stated purpose of the Foundation. 

Budget:  Senior scientists may be funded up to $25,000. 

RA Deadline: 26.12.19 

Deadline:  10.1.20 
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American Psychological Foundation (APF) 
 

Visionary Grants 
 

The APF Visionary Grants seek to seed innovation through supporting research, education and 

intervention projects and programs that use psychology to solve social problems. 

 
Research Fields:  
 Applying psychology to at-risk, vulnerable populations (e.g. serious mental illness, returning 

military, those who are incarcerated or economically disadvantaged) 

 Preventing violence 

 Understanding the connection between behavior and health (e.g. wellness, diabetes, obesity) 

 Understanding and eliminating stigma and prejudice (e.g. race, gender, sexual orientation, 

religion, age, disability and socioeconomic status) 

 

https://leakeyfoundation.org/grants/research-grants/
https://leakeyfoundation.org/grants/research-grants/application-guidelines-2/
https://leakeyfoundation.org/grants/research-grants/detailed-application-instructions-2/
https://leakeyfoundation.org/grants/research-grants/apply-online/
https://leakeyfoundation.org/grants/research-grants/frequently-asked-questions/


Preference will be given to pilot projects that, if successful, would be strong candidates for 

support from larger funding agencies, and “demonstration projects” that promise to generalize 

broadly to similar settings in other geographical areas and/or to other settings. 

 

Period and Budget: $ 20,000 , for a period of one year. 

 
RA Deadline: 18.3.20 

Deadline: 1.4.20 
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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. 

https://www.apa.org/apf/funding/visionary?tab=4
https://www.grantinterface.com/Common/LogOn.aspx?eqs=oVBumf2XVy_khnUFBO6zvQ2
https://www.apa.org/apf/index


 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) 
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The International Foundation for Research 

in Experimental Economics (IFREE) 
 

Small Research Grants Program 

 

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. 

 

Budegt: Up to $10,000  

 
RDA Deadline: 16.1.20 

Deadline: 1.2.20 
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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 

 הרשות למחקר ופיתוח, ד"ר מיכאל מעוז.

 . 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 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://ifreeweb.org/
https://www.pdfmerge.com/
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

