
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

4.11.19 -.11.19 11 

 ♦הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה ♦ 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

 מתאים לפקולטות מילות מפתח קול קורא

 

 

 

משרד הרווחה והשירותים 

 החברתיים

 

קול קורא להגשת הצעות לסקירת 

 -רות ספ

הידע התאורטי והמעשי בתחום 

 המעצרים בהליך הפלילי

 

 
 סקירת ספרות שתעסוק

 בנתונים ומגמות, במודלים, 

בכלי הערכה ובתוכניות התערבות 

 ייעודיות לאוכלוסיית העצורים,

 בדגש על שלב

 האבחון והערכת הסיכון 

 ועל שלב הטיפול והשיקום.

 

שלב המעצר; אבחון עצורים; הערכת 

לופות למעצר; איזוק סיכון; ח

-אלקטרוני; היבטים טיפוליים

 שיקומיים

 

 



 

משרד הרווחה והשירותים 

 החברתיים

 

קול קורא לביצוע מחקר גישוש 

 להערכת פעילות שטח אתגרית

כרכיב במעטפת הטיפולית הניתנת 

בשירותי המבחן לנוער ומבוגרים 

 ובחסות הנוער

 

 

נת פעילות השטח לאור בחי

מטרות הטיפול הקבוצתי, בדגש 

על היחיד המשתתף ועל 

המשמעות של הקבוצה והשפעתה 

 על היחיד המטופל.

 
 

 

The Chan Zuckerberg 

Initiative (CZI) 

 

Neurodegeneration 

Challenge Network 

 

Collaborative Pairs Pilot 

Project Awards 

 

 
Neurodegenerative 

diseases: molecular, 

cell biological and 

physiological 

underpinnings 

 

 

Human Animal Bond 

Research Institute 

(HABRI) 

 

Addressing Evidence-Based 

Health Benefits of  

Human-Animal Interaction 

 

 

Health outcomes of pet 

ownership and/or animal-

assisted activity or therapy, 

both for the people and the 

animals involved. 

 

 

 

 

 

Facebook Research 

 

Distributed Systems Research 

 

 
Distributed systems: 

fundamental challenges while 

operating at an extremely 

large scale 

 

Examples: performance 

tracing and analysis; shard 

mapping and placement; 

request load balancing; fault 

tolerance; large-scale 

configuration management, 

monitoring and deployment; 

 
 
 



use of hardware resources via 

software codesign and more. 

 

 

 עדכונים ותזכורות
 

 

Florida Atlantic University 

(FAU) 

 

Ariel University (AU) 

 

Joint Research Proposal 

 

 

 

 

 

 כל התחומים רלוונטיים

 לחוקרי שני המוסדות

 

 

Hereditary Disease 

Foundation 

 

Basic Research Grants Program 

 

Postdoctoral Fellowships 

 

 

Huntington`s Disease (HD) and 

other brain disorders: 

DNA repair pathways ; protein 

degeneration and other 

modifiers of phenotype and 

age of onset ; mechanisms of 

HD ; neuro-degeneration ; 

biomarkers of disease 

progression ; therapy for HD-

included neurodegeneration 

 

 

 

 סדנאות וכנסים
 

 

 

 

 2020כנס מידע  -טלדן 

 

 קול קורא לארגון ימי עיון, 

 סדנאות והרצאותמושבים, 

 

 

Data Analyisis  ביג דאטה ;

וחוכמת ההמונים ; בשירות הרפואה 

והבריאות ; טכנולוגית בלוקצ'יין ; 

ניהול מוניטין ברשתות חברתיות ; 

קרימינולוגיה ומידע ; הוגנות אקדמית 

; חוויית לקוח וחוויית משתמש ; 

מודיעין עסקי תחרותי ; טכנולוגיות 

 .למידה ועוד

 

 



 

 עות רשות המחקרהוד

 

 
 :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

 לרשות המחקר לא יאוחר מאשר שלושה שבועות לפני תאריך ההגשה,

 ונשמח לסייע לכם בברור הפרטים ובתהליך ההגשה.

 

 

 הציעו נושאים נוספים לקולות הקוראים שיופיעו בניוזלטר!

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

 בקישור זהידי מילוי השאלון הקצר -על

 

 

 יכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניותער 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 
 

 משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 

 -קול קורא להגשת הצעות לסקירת ספרות 

 הידע התאורטי והמעשי בתחום המעצרים בהליך הפלילי

 

ים החברתיים ושירות המבחן למבוגרים מזמינים האגף למחקר, תכנון והכשרה במשרד העבודה, הרווחה והשירות

בזאת חוקרים להגיש הצעות לעריכת סקירות ספרות בנושא: הידע התאורטי והמעשי בתחום המעצרים בהליך 

 הפלילי.

 
 קיימות זכויות, -אדם שטרם נקבעה אשמתו  -תפיסת החוק נשענת על הנחת המוצא כי לנאשם העצור 

 פה שתאיין כל סיכון שהוא עלול להשית על החברה ועל עצמו.וכי מותר לעצרו רק בהיעדר חלו

 המתודה המרכזית לטיפול באוכלוסיית העצורים הנתונים בפיקוח מעצר כיום היא טיפול קבוצתי לעצורי בית.

 

סקירת הספרות המבוקשת תהיה השלב ראשון בתהליך רחב וכולל. תהליכי הלמידה בתחום המעצרים התפתחו 

ססו על הצרכים והנושאים שהתעוררו בעת העבודה בשטח. הידע המצטבר והניסיון המעשי במהלך השנים, ובו

גישה  -בתחום רבים, אך זוהי "תורה שבעל פה", וחסרה הסדרה והמשגה של הידע הקיים לכדי "תורה שבכתב" 

 מאורגנת ומבוססת תאורטית, מחקרית ופרקטית. 

 

בודה, הרווחה והשירותים החברתיים לסקירת התפיסות לאור זאת קורא שירות המבחן למבוגרים במשרד הע

 הקיימות בארץ ובעולם בכל הקשור לתחום המעצר.

 

: הסקירה תכלול ספרות מקצועית ומחקרית מהארץ ומהעולם, ותעסוק בנתונים ומגמות, במודלים, מטרת המחקר

אבחון והערכת הסיכון ועל שלב בכלי הערכה ובתוכניות התערבות ייעודיות לאוכלוסיית העצורים, בדגש על שלב ה

 הטיפול והשיקום. הסקירה תתמקד ברכיבים שלהלן:

התפיסות הרווחות בעולם בכל הקשור לשלב המעצר, משמעותו בהליך הפלילי והיחס כלפי אוכלוסיית  .א

 העצורים.

 אבחון העצורים, הערכות סיכון וכלי הערכה בתחום המעצרים. .ב

 חלופות למעצר. .ג

 קטרוני.מעצר באמצעות איזוק אל .ד

 שיקומיים בעבודה עם אוכלוסיות של עצורים בהליכים פליליים.-היבטים טיפוליים .ה

 

 .)יועצים לניהול( ת עם נותני שירותים חיצונייםבתעריפי התקשרושעות עבודה  100: תקופה ותקציב

 .המועד המאוחר ביותר להשלמת העבודה המבוקשת הוא ארבעה חודשים מיום החתימה על החוזה

 

 : חוקרים אשר:תנאי סף

https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.9.0.2


 בכתבי עת שפיטים במדעי החברה פרסמו: 

 .יש להציג לפחות שלושה פרסומים מעשר השנים האחרונות

 ל עמידה בתנאי הסףבידם אסמכתאות המעידות ע: 

 יש להגיש קורות חיים של כל המציעים, תעודות המעידות על השכלתם ורשימת פרסומים שבה מודגשים

 .הפריטים המעידים על בקיאותם בתחום

 

 17.11.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (7:44)עד השעה  1.12.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה    עמוד הבית   קול קורא

 

 
 

 
 

 משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 קול קורא לביצוע מחקר גישוש להערכת פעילות שטח אתגרית

 כרכיב במעטפת הטיפולית הניתנת בשירותי המבחן לנוער ומבוגרים ובחסות הנוער

פונה לקבלת הצעות לביצוע  האגף הבכיר למחקר, תכנון והכשרה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,

 מחקר גישוש על תכנית 'פעילות שטח אתגרית' הניתנת בשירותי המבחן לנוער ומבוגרים ובחסות הנוער. 

 
ומעלה( אשר הופנו  12תכנית 'פעילות שטח אתגרית' מיועדת לקטינים ומבוגרים בגיל האחריות הפלילית )בגילאי 

וגרים או לשירות המבחן לנוער או למעונות רשות חסות הנוער. על ידי מערכת אכיפת החוק לשירות המבחן למב

מטרת התכנית הינה לצמצם ולהכחיד התנהגות עוברת חוק ולפתח דרכי התמודדות לוויסות רגשי והקניית דפוסי 

 התנהגות נורמטיביים.

 
ד המשתתף תפקידו של המציע שייבחר לבחון את פעילות השטח לאור מטרות הטיפול הקבוצתי, בדגש על היחי

 ועל המשמעות של הקבוצה והשפעתה על היחיד המטופל. 

 
 על המציע לפרט את מערך המחקר לביצוע מחקר הגישוש על פעילות שטח אתגרית  : השירותים הדרושים

 אשר נמצא כחלק ממעטפת הטיפול הקבוצתי. על מערך המחקר לכלול את הרכיבים הבאים:

 נית ו/או מנחי הקבוצות.גיבוש השאלון שיועבר בקרב משתתפי התכ .א

 ניתוח ממצאי השאלונים )כולל הקלדת הנתונים(. .ב

 ניתוח הממצאים לאור ספרות מחקרית עדכנית. .ג

 הכנת דוח משולב מצגת )'דוחצגת'(.  .ד

 
 : חוקר המעוניין להשיב לקול קורא זה מתבקש להגיש הצעה ולהציג מסמכים המעידים על עמידתו תנאי סף

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/molsa-voice-of-call-30-11-2019-3/he/VoiceOfCall_voice-of-call-30-11-2019-3.docx
https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/molsa-voice-of-call-30-11-2019-3


 

 בתנאי הסף:

 שנים לפחות במחקר בתחומי מדעי החברה. 5ל בעל ניסיון ש 

  אחראי לפחות לשלושה מחקרים שפורסמו בכתבי עת שפיטים, בתחומי מדעי החברה, כמומחה מוביל

 מחקר, חוקר או יועץ, בעשר השנים הקודמות למועד הגשת ההצעה לקול קורא זה. 

 

 חודשים. 12לתקופה של  ,תעריפי החשכ"ל, ב ₪ 50,000: עד תקופה וקציב

 
 

 10.11.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 24.11.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 
 בחזרה לטבלה   עמוד הבית   קול קורא

 

 
 

 
 

The Chan Zuckerberg Initiative (CZI) 
 

Neurodegeneration Challenge Network 

Collaborative Pairs Pilot Project Awards 
 

The Chan Zuckerberg Initiative invites applications for a new RFA for collaborative pilot projects.  

In the frame of this program, CZI will support pairs of investigators and their teams to explore 

innovative, interdisciplinary approaches for addressing key challenges in the biology of 

neurodegenerative diseases. 

 

The CZI Neurodegeneration Challenge Network has three key goals: 

(1) To make fundamental advances toward understanding neurodegeneration 

(2) To bring new ideas and talent to the field of neurodegeneration  

(3) To encourage and experiment with a new interdisciplinary, collaborative, and open science 

      research model involving scientists, clinicians, and engineers. 

 

 

https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.9.0.2
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/molsa-voice-of-call-27-10-2019/he/VoiceOfCall_molsa-voice-of-call-27-10-2019.docx
https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/molsa-voice-of-call-27-10-2019


 

 The Collaborative Pairs RFA aims to develop new teams. 

Collaborative Pairs cannot have previously received joint grant funding together. 

Collaboration members may be from the same or different institutions. 

 

 CZI will be looking for collaborations that bring together complementary approaches 

and expertise. In particular, they strongly encourage applications from collaborations 

involving clinicians, as well as pairs that bring together researchers from different 

fields.  

 
For instance: connecting experimental biologists and computational biologists, or bridging 

between different disciplines such as immunology, cell biology, neuroscience, biochemistry, 

stem cell biology, and bioengineering. 

 

Research Fields: Understanding the molecular, cell biological, and physiological underpinnings  

of neurodegenerative disease. CZI are looking for teams and proposals that are addressing a 

critical problem in neurodegeneration in an innovative, bold way. 

 

 For More information regarding the type of collaborations CZI is looking for, please see 

pages 2-4 of the Call for Proposals document. 

 

Period and Budget: $150,000 in total costs per pair, for 18-month pilot projects (Phase 1). 

 Collaborative Pairs teams will benefit from the support and resources of the 

CZI Neurodegeneration Challenge Network. 

 

 Successful pilot projects from Phase 1 pilot phase will be eligible for application and 

evaluation  

for an extended grant award of $400,000 total costs/year/pair for 4 years ($1,600,000 total), 

for a total of $1,750,000 over five-and-a-half years for the entirety of the project (Phase 1 and 

Phase 2). 

 

 

R&D Deadline: 31.12.19 

Deadline: 14.1.20 (5pm PT) 

Call for Proposals   Web Page   Application Portal    Back to Table 

 

 
 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Li5Hn0udGpRq7vmEFQrdceLwMBTa3QGS/view
https://chanzuckerberg.com/rfa/ndcn-collaborative-pairs/?utm_source=contacts&utm_medium=email&utm_campaign=RFA%20-%20NDCN%20Collaborative%20Pairs
https://apply.chanzuckerberg.com/


 

 

 
Human Animal Bond Research Institute (HABRI) 

 
Addressing Evidence-Based Health Benefits 

of Human-Animal Interaction 

 
The vision of the Human Animal Bond Research Institute (HABRI) is for the human-animal bond 

to be universally embraced as an essential element of human wellness.  

 
Research Fields: HABRI is calling for research proposals to investigate the health outcomes of 

pet ownership and/or animal-assisted activity or therapy, both for the people and the animals 

involved.  

 

Proposals should have a strong theoretical framework and focus on innovative approaches to 

studying the health effects of companion animals on humans within the following broad 

categories: 
 

 Child Health and Development 

 Healthy Aging 

 Mental & Physical Health and Wellness 

 
Proposals that have potential to impact current public health crises or issues at the forefront of 

public concern are welcomed. Topics include (but are not limited to) social isolation and 

loneliness, suicide prevention, addiction, trauma and/or post-traumatic stress, obesity and heart 

health. 

 
Period and Budget: HABRI has awarded an average of five grants per year with an average 

award amount of $45,000 and an average study period of twenty months. 

R&D Deadline: 30.1.20 

Deadline: 13.2.20 (11:59 PM EDT) 

Call for Proposals   Proposal Guidelines   Scoring Rubric   Home Page   Back to Table 

 

https://habri.org/grants/funding-opportunities/
https://habri.org/assets/uploads/HABRI_2020_Proposal_Guidelines.docx
https://habri.org/assets/uploads/HABRI-2020-Full-Proposal-Scoring-Rubric.pdf
https://habri.org/


 

 
 

Facebook Research 

Distributed Systems Research 
 

Facebook is pleased to invite faculty and graduate students to respond to this year’s call for 

research proposals pertaining to distributed systems. 

 

Modern data centers operate with hundreds of software systems, running in millions of 

containers, serving billions of requests per second. At such a large scale, high operational 

flexibility, debuggability, and high reliability are paramount. 

 

Facebook is performing forward-looking research into the area of distributed systems, applying 

key techniques from the field at Facebook’s scale and sharing our designs, implementations, 

insights, and data with the community. 

 

Research Fields: Facebook is particularly interested in proposals that address fundamental 

challenges that arise in distributed systems operating at an extremely large scale. 

Example topics include: 

 Distributed performance tracing and analysis 

 Efficient shard mapping and placement (on the order of billions of shards) 

 Request load balancing (e.g., for HTTP and RPC traffic) 

 Fault tolerance (with a focus on power and network fault domains) 

 Large-scale configuration management, monitoring, and deployment 

 Efficient use of hardware resources via software codesign 

 

Budget and period: Up to $50,000, research duration can vary. 

 

 Winners will be invited to a Facebook event at one of their data centers for a tour and 

summit, discussing the winning proposals and an opportunity for networking with Facebook 

engineers. 

 

R&D Deadline: 21.11.19 

 

Deadline: 6.12.19 (11:59PM AOE) 

 

Call for Proposals   Apply Online   Home Page   Back to Table 

 

https://research.fb.com/programs/research-awards/proposals/distributed-systems-research-request-for-proposals/
https://www.facebook.com/research-operations/rfp/?title=Distributed-Systems-Research
https://research.fb.com/programs/research-awards/proposals/distributed-systems-research-request-for-proposals/


 

 •●♦  עדכונים ותזכורות  •●♦
 

 

 
 

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) 

mailto:oritta@ariel.ac.il
mailto:apost@fau.edu


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

 

 

 

Hereditary Disease Foundation 

** Reminder ** 

The Hereditary Disease Foundation provides funding for research that advances the discovery 

and development of treatments for Huntington’s disease and other brain disorders. The 

data generated with HDF funding often allows researchers to get initial findings that help them 

apply successfully for larger, long-term funding from other funding agencies 

 

Huntington’s disease (HD) is a dominantly inherited, neurodegenerative disease causing 

irreversible decline in mood, memory, and movement.  

 

Research Fields: The Foundation’s current focus is on: 

 Modifier studies - on DNA repair pathways, protein degradation and other modifiers of 

phenotype and age of onset 

 Mechanisms of HD neurodegeneration 

 Biomarkers of disease progression  

 Therapy for HD-induced neurodegeneration 

Basic Research Grants Program 

Supports projects contributing to identifying and understanding the fundamental defects in 

Huntington’s disease. 

 

Budget and Period: Up to $75,000 for one year. 
 
 

R&D Deadline (LOI): 16.1.20  

Deadline (LOI): The period of time between 15.12.19 and 1.2.20 (Saturday) 

 

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


Postdoctoral Fellowships 

These postdoctoral fellowships are intended to cultivate interest in Huntington’s disease research 

by bright young scientists. Fellowships are granted to those who possess imagination, rigor, 

creativity and spirit to push forward toward a cure for HD and ensure that these discoveries can 

be applied to other brain diseases. 

 

Budget and Period: Postdoctoral Fellowships follow NIH Guidelines for Postdoctoral Trainees 

and Fellows: https://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-19-036.html, per year. 

The foundation will provide additional funding up to $10,000 per year for supplies, 

equipment and benefits. Fellowships are for two years. 

 
 
R&D Deadline (LOI): 16.1.20 

Deadline (LOI): The period of time between 15.12.19 and 1.2.20 (Saturday) 

 

R&D Deadline (Full, by invitation): 1.4.20 

Deadline (FulI, by invitation): 15.4.20 

Call for Proposals and Application Form   Home Page   Back to Table 

 

 

 סדנאות וכנסים

 
 

 
 

 2020כנס מידע  -טלדן 
 

 קול קורא לארגון ימי עיון, מושבים, סדנאות והרצאות
 

 , מייזומה של חברת טלדן.2020הנכם מוזמנים להשפיע והשתתף בכנס מידע 
 הכנס מקיף מגוון גדול של תחומים ונושאים הקשורים להתפתחויות הטכנולוגיות והחדשנות בתחום המידע

 עדכנות מקצועית.והתעשייה הדיגיטלית ומהווה זירה להת
 

 אביב.-, במלון הילטון, תל2020במאי,  27-25הכנס יתקיים בין התאריכים 
 

 :בין נושאי הכנס

 Data Analyisis 

 ביג דאטה וחוכמת ההמונים בשירות הרפואה והבריאות 

https://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-19-036.html
http://www.hdfoundation.org/funding-the-future-2/
http://www.hdfoundation.org/new-index


 טכנולוגית בלוקצ'יין 

 ניהול מוניטין ברשתות חברתיות 

 קרימינולוגיה ומידע 

 הוגנות אקדמית 

  וחוויית משתמשחוויית לקוח 

 מודיעין עסקי תחרותי 

 .טכנולוגיות למידה ועוד 

 
: מנהלי מידע וידע, עורכי תוכן, יצרני תוכן אינטרנטי, בלוגרים, אנשי מדיה חברתית ותקשורת, מנהלי קהל היעד

ספרנים, חוקרים, אנליסטים, משפטנים, אנשי אקדמיה, מנהלי מערכות מידע,  ,ספריות ומרכזי מידע, מידענים

פתחי אפליקציות, מנהלי פורטלים ואתרים, מנהלי מודיעין עסקי, מנהלי פרויקטים, מנהלים בכירים ממגזרים מ

  .שונים: אקדמיה, תעשייה, מסחר, ממשל, רפואה ומשפט

 
 המעוניינים לארגן יום עיון, סדנאות או להרצות בכנס, מתבקשים לשלוח את הצעתם לוועדת ההיגוי של הכנס.

 גיש בצירוף נושא יום העיון ותקציר המתאר את ההצעה, על גבי הטופס המצורף ליעל מאיה:את ההצעה יש לה

 .conference@teldan.com דוא"ל 

 
 .20.11.19את ההצעות יש להגיש עד התאריך 

 

 בחזרה לטבלה   אתר הכנס   טופס הגשת הצעה   קול קורא

 

 

 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,
 

 לתשומת לבכם, מספר הודעה מטעם רשות המחקר:

 
 :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.

 י העריכה.. בקשות אלו יקבלו קדימות במתן שירותהפורטלאת 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 

 

 

mailto:conference@teldan.com
http://www.teldan.com/images/pdf/INFO2020_KOL_KORE_A4_2020_V4.pdf?fbclid=IwAR22xPZnWHLQJdC0ULZfK6-fROoai8fJR39gFvjRuGDvZE1VmEKHPcDUf_Y
http://ftp.teldan.com/kenes/2019/kolkore.doc
https://www.teldan.com/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1
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


 

 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. טופס בקשה למימון משלים תבמקרים בהם נדרש מימון משלים, יש למלא א   ·

 l.ac.ilalonaba@arie : יש לשלוח אותו לכתובת האימייל

 

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

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

