
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

17.12.19 -.12.19 24 

 ♦הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה ♦ 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

 מתאים לפקולטות מילות מפתח קול קורא

 

 הרשות לחדשנות

 מסלול מאגדי מגנ"ט
 

הזמנה להשתתף במפגש 

 :התנעה בנושא

 ממד-הדפסת תלת

כמנוף לפיתוח טכנולוגיות 

פורצות דרך וקידום התעשייה 

 הישראלית

 

 

 

 

 

 

 ממד-הדפסת תלת

 

 

החברה ההיסטורית 

הישראלית בשיתוף העמותה 

ע"ש בלה ושלמה ברטל 

לקידום המחקר ההיסטורי 

 בישראל

 

כל תחומי העבר בהקשר 

להיסטוריה הישראלית 

 וההיסטוריה של עם ישראל, 

 :בכלל זאת

 



 

 מצטיין לספר ועולם" "עם פרס

 בהיסטוריה

 

 מצטיין למאמר ועולם" "עם פרס

 בהיסטוריה

 

 

היסטוריה של עם ישראל וארץ 

ישראל, תולדות המזרח התיכון, 

תולדות האמנות, ארכיאולוגיה, 

 פולקלור, לימודי תרבות ועוד.

 

 המכללה האקדמית הרצוג

כתב העת "הגות: מחקרים 

 בהגות החינוך היהודי"

 

קול קורא להגשת מאמרים 

 :בנושא

"מאה שנות הכשרת מורים 

 "לחינוך הדתי: עבר, הווה ועתיד

 

 

 

 

 מאה שנות הכשרת מורים

 לחינוך הדתי: עבר, הווה ועתיד

 

 

 

 

 

 

 

 

American Heart 

Association (AHA) 

 

End the Lies: Youth Vaping 

and Nicotine Research 

Initiative 

 

 

E-cigarettes and EEDs - 

health effects, ways to 

prevent and/or reverse 

addiction in children 

and youth: 

 

The adolescent brain: 

Nicotine`s and other 

chemicals impact ; smoking 

device types, flavors and 

chemicals: role and 

influence on addiction ; 

behavioral, pharmacological 

and mobile health 

technology solutions for 

nivotine addiction in youth ; 

EENDs: natural history and 

progression ; impact of 

policies on youth 

e-cigarette use 

 

 
 



 

The Ream Foundation 

in partnership with the 

Milken Institute 

Misophonia Research 

fund (MRF) 

 

2020 Request for Proposals 

 
** LOI 1 page only ** 

 

 

Misophonia - 

diagnostics, interventional 

strategies for treatment: 

exploring underlying 

mechanisms, expression, 

natural history, 

characterization 

development ; 

Diagnostic tools 

development ; 

clinical studies 

 

 

 

 עדכונים ותזכורות

 

 

 משרד המדע

 

  3/2019קול קורא מס' 

 להצעות לרכישת מושב 

 בכנסים וימי עיון המתקיימים 

 2020דצמבר -בחודשים ינואר

 
 ** תחנה שנייה **

 
  18.12.19: הגשה לרשות המחקר

 
 1.1.20: הגשה למשרד המדע

 
 לכנסים המתקיימים

 1.4.20החל מהתאריך: 

 

 

 

 

 

 מדיניות לאומית בתחומי 

 המדעים

 לפירוט ראו תקציר

 הקול הקורא מטה

 

 

 כנסים

 

 

Antisemitism in the 

Campus? 

 

Perceptions of Israel and 

Jews among American 

University Students 

 

 

 

 

 

 



  

 

11th Israel Machine Vision 

Conference (IMVC) 

 

 

 

 

 

 

 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

 

 

 
 

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


 חוקרים יקרים,

 

 ת לצורך תגמול המוסדות תשמש את ות" ORCID -בעתיד הקרוב מערכת ה

במסגרת מודל המחקר ולכן גם האוניברסיטה תעשה שימוש בכלי זה לצורך ניטור פעילות 

 וכדומה. קפ"מ, קריטריוניםמחקרית של חברי הסגל לרבות בעניין: 

 

 ORCIDלפיכך, אנו מבקשים מכל חבר סגל לוודא שיש ברשותו חשבון 

 בחשבון את הפעילות המחקרית. מקושר לאוניברסיטת אריאל. רצוי גם לעדכן

 

 ובאתר רשות המחקר. כאןמדריך זמין לשימושכם 

  מעשית ORCIDמדי יום חמישי מועברת סדנת 

 .ע"י אסיה צ'רניאבסקי מרשות המחקר

 anastasiach@ariel.ac.ilלפרטים והרשמה אנא פנו באימייל: 

 

 ORCIDמדריך 

 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות 

 

 
 

 

 
 

 הרשות לחדשנות

 מסלול מאגדי מגנ"ט
 

 הזמנה להשתתף במפגש התנעה בנושא:

 ממד-תלתהדפסת 

 כמנוף לפיתוח טכנולוגיות פורצות דרך וקידום התעשייה הישראלית

 
מטרת המפגש היא לעורר שיח ושיתופי פעולה בין האקדמיה לתעשייה ובין החברות העוסקות בליבת תעשיית 

 .ממד וכאלו המשתמשות בטכנולוגיה, זו לפיתוח טכנולוגיות פורצות דרך בתחומן-הדפסת התלת

 

שיתופי פעולה טכנולוגיים שייווצרו, עשויים ליהנות מתמיכה במסגרת מגוון המסלולים הרלוונטיים של רשות 

file://///WGOLDA/Files/rashut%20hamechkar/מחשוב%20ובקרה/ORCID/מדריך%20למשתמש%20ORCID/מדריך%20למשתמש-מעודכן%20ORCID%20ID.pdf
mailto:anastasiach@ariel.ac.il
file://///WGOLDA/Files/rashut%20hamechkar/מחשוב%20ובקרה/ORCID/מדריך%20למשתמש%20ORCID/מדריך%20למשתמש-מעודכן%20ORCID%20ID.pdf


 החדשנות

 .)בכלל זאת מאגדי מגנ"ט, העברת והכוונת ידע ומו"פ דואלי(

 

דקות(  5-שקפים )לא יותר מ 3מתבקשים להעביר מצגת קצרה בת  המעוניינים להציג במסגרת המפגש 

 הכוללת:

 פרטים על פעילותם בתחום .1

 הצעתם לשת"פ ממוקד שיוביל לפיתוח טכנולוגי פורץ דרך. .2

 

 ,017:0 - 12:45, בין השעות 24.12.19המפגש יתקיים בתאריך: 

 בגן הטכנולוגי מלחה  2/3בבניין  1באולם איינשטיין, קומה 

 , ירושלים2רחוב: דרך אגודת ספורט הפועל 

 הגן הטכנולוגי, מלחה ירושלים( 1)חניון אורחים בתשלום נמצא בבניין 

 

 23.12.19תאריך אחרון להרשמה: 

 בחזרה לטבלה    ורא והרשמהקול ק
 

 
 

 
 

 החברה ההיסטורית הישראלית
 בשיתוף העמותה ע"ש בלה ושלמה ברטל

 ההיסטורי בישראללקידום המחקר 
 

 בהיסטוריה מצטיין לספר ועולם" "עם פרס
 

 בישראל ההיסטורי המחקר לקידום ברטל ושלמה בלה ש"ע העמותה בשיתוף הישראלית ההיסטורית החברה

 העברית בלשון שנכתב ההיסטוריה, לספר בחקר וחדשנות למצוינות פרס הענקת על להכריז מתכבדת ר("ע(

 .ציבוריות והשלכות חברתית משמעות ובעל דרך פורץ מצטיין, היסטורי מחקר ומציג

 

 תושב הוא שמחברו העברית, בלשון האחרונות, השנים בארבע אור שראה ספר לפרס כמועמד להגיש אפשר 

 .גבוהה להשכלה המועצה ידי על מוכר אקדמי מוסד קבוע( של בלתי או ,קבוע(האקדמי  הסגל עם הנמנה ישראל

 

 ובכללם העבר חקר תחומי מכל לאור והוצאות ספרים מחברי לפרס מועמדות להגיש מוזמנים: תחומי המחקר

 ,פולקלור ארכאולוגיה, האמנות, התיכון, תולדות המזרח תולדות ישראל, וארץ ישראל עם של היסטוריה ,היסטוריה

https://innovationisrael.org.il/events/4738


 .ועוד תרבות לימודי

 

 26.12.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 10.1.20  תאריך הגשה לקרן:

 

 בחזרה לטבלה   קול קורא

 

 
 

 בהיסטוריה מצטיין למאמר ועולם" "עם פרס
 

 ההיסטורית החברה ידי על הרביעית, השנה זאת יוענק העברית בשפה בהיסטוריה מצטיין למאמר ועולם" פרס "עם
 בישראל. במחקר ההיסטורי לקידום ברטל ובלה שלמה ש"ע העמותה בשיתוף הישראלית

 

בלועזית(, שמחברו ניתן להגיש לפרס מאמר שראה אור בשנתיים האחרונות, בלשון העברית )שלא הופיע קודם 

 קבוע(.-הוא תושב ישראל הנמנה עם הסגל האקדמי )קבוע, או בלתי

 .עורכי כתבי עת ועורכים ראשיים בהוצאות אקדמיות יכולים גם להמליץ על מאמרים ממצטיינים שיועמדו לפרס 

 

 היסטוריה ,היסטוריה ובכללם העבר חקר תחומי מכל מאמרים מוזמנים להגיש מועמדות מחברי: תחומי המחקר
 .ועוד תרבות לימודי פולקלור, ,ארכאולוגיה האמנות, תולדות התיכון, המזרח ישראל, תולדות וארץ ישראל עם של

 
 26.12.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 10.1.20  תאריך הגשה לקרן:

 

 בחזרה לטבלה   קול קורא

 
 

 
 

 המכללה האקדמית הרצוג
 כתב העת "הגות: מחקרים בהגות החינוך היהודי"

 

 קול קורא להגשת מאמרים בנושא:
 ""מאה שנות הכשרת מורים לחינוך הדתי: עבר, הווה ועתיד

 
 אקדמי שפיט, היוצא מטעם המכללה האקדמית הרצוג )מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג(, הגות" הוא כתב עת "

כתב העת מתפרסם באופן מקוון:  ועוסק בחינוך היהודי לדורותיו, מנקודת מבט הגותית, היסטורית וסוציולוגית.
 .Jastorבאתר המכללה ובאתא 

 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/12/Call_for_Proposals_AmVeOlam_BookAward.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/12/Call_for_Proposals_AmVeOlam_AricleAward.pdf


 שבמוקד עיונו יעמדו  לרגל שנת המאה להקמת המכללה, עתיד לצאת גיליון מיוחד,
 .""מאה שנות הכשרת מורים לחינוך הדתי: עבר, הווה ועתיד

 
העוסקים בהיבטים רחבים ומגוונים של נושא  מערכת כתב העת מזמינה חוקרים לשלוח אליה מאמרים בעברית,

 .ים האחרונותוסוציולוגיים, העוסקים בחינוך היהודי במאה השנ הגיליון: עיונים ומחקרים היסטוריים, הגותיים,

 
 31.1.20תאריך הגשה לכתב העת: 

 בחזרה לטבלה   פרסום באתר "רמה"   קול קורא
 

 
 

 
 

American Heart Association (AHA) 
 

End the Lies: Youth Vaping and Nicotine Research Initiative 
 

E-cigarettes have been falsely marketed as safer for users, less intrusive to others, and 

an effective means for quitting combustible tobacco.  

 

The reality is the biological impacts of the myriad chemicals delivered via the 

various types of available e-cigarettes and other novel nicotine delivery devices (ENNDs) on 

multiple organ systems (heart, brain, lungs, vasculature, etc.) are largely unknown, especially 

among vulnerable children and youth - who are still growing. 

 

The AHA seeks bold, ground-breaking research projects focused on the health impacts of 

nicotine and nicotine delivery products in children and youth.  

 

 The team members, and thus the perspectives of the integrative team, might include 

researchers and clinicians as well as biomedical specialists, sociologists, 

psychologists, business, fiscal, lay adult and/or children stakeholders or other experts 

as required.  

 

 Each applicant must be an AHA Professional Member. 

General Professional membership benefits: $88 a year. Obtaining AHA membership 

 

Research Fields: The health effects of e-cigarettes and other novel nicotine delivery 

devices (ENNDs) and ways to prevent and/or reverse the developing epidemic of nicotine 

addiction, among children and youth (defined as 15-24 years of age). 

http://herzogpress.herzog.ac.il/UploadFiles/3_815-592019_%D7%94%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90.pdf
https://www.hum-il.com/message/9090510/
https://professional.heart.org/professional/membership/membership-tiers.jsp?_requestid=414658


 

Research priorities (nonexclusive): 

 Nicotine’s impact on adolescent brain development, intelligence and learning; 

 The physiological impact of nicotine and other e-cigarette  chemicals; 

 The role and influence of device type, flavors and other e-cigarette chemicals and byproducts 

on addiction; 

 How to reverse nicotine addiction in youth using behavioral, pharmacological and/or 

mobile health technology solutions; 

 Natural history and progression of  ENNDs use, including dual-use, transitions to/from 

combustible tobacco, and cessation effectiveness, with a focus on equity and variations 

among populations;  

 The impact of policies eliminating flavors, imposing sales age restrictions and restricting 

marketing practices on youth e-cigarette use 

  

Budget and Period: The AHA will grant competitive research awards in the range of 

$7,000,000 - $ 10,000,000, for a period of 2 years. 

 A skeleton budget is required in the application; however, a full budget will be requested 

from awarded teams. 

 Fellowships and training within the projects are welcome, but not required. 

 
 The Association will conduct interviews for the invited finalists on 23.2.20. 

 

 Early submission is encouraged. 
 

RA Deadline: 24.12.19 

Deadline: 7.1.20 (5pm) 

 

Call for Proposals   Instructions   Apply Online   AHA Programs Table   Back to Table 

 
 

 
 

The Ream Foundation 
in partnership with the Milken Institute 

https://professional.heart.org/professional/ResearchPrograms/UCM_505139_End-the-Lies-Youth-Vaping-and-Nicotine-Research-Initiative.jsp
https://professional.heart.org/idc/groups/ahamah-public/@wcm/@sop/@rsch/documents/downloadable/ucm_495100.pdf
https://professional.heart.org/professional/ResearchPrograms/ApplicationInformation/UCM_316909_Application-Information.jsp


Misophonia Research fund (MRF) 
 

2020 Request for Proposals 
 

** LOI 1 page only ** 

 
Misophonia is a condition in which specific sensory stimuli lead to a strong physical and/or 

emotional response. The Misophonia Research Fund (MRF) is dedicated to advancing a world 

where misophonia is scientifically understood and effective treatments are available to help 

anyone who is suffering.  

 

MRF is a program of The REAM Foundation, a private, U.S.-based family foundation established 

to help people reach their full potential through support for health and wellness, education, and 

arts initiatives. 

 
Research Fields: The MRF is accepting applications research projects that seek to better 

understand misophonia, diagnose people who have the condition, and assess interventional 

strategies to treat people who have the condition. 

 

The scientific focus of misophonia proposals shall address one or more of the following three 

broad focus areas in human, animal, or relevant research models: 

 

1) Research to characterize misophonia, including exploring its underlying mechanisms, 

expression, natural history, or development through interdisciplinary characterization; 

2) Development of diagnostic tools to facilitate rapid, physiologically-relevant assessment; 

3) Clinical and/or model studies of specific interventions, including studies investigating 

comparative effectiveness, novel treatments, and controlled trials of promising treatments. 

Proposals can focus either on a specific area or may address multiple areas. 
 

Budget and Period: Up to $ 200,000 a year, For a period of 1-2 years (Up to $400,000 in total). 

 Applicant organizations applying for projects led by postdoctoral fellows may not request 

more than $100,000 per year, for up to 2 years. 

 

RA Deadline (LOI): 26.12.19 

Deadline (LOI): 10.1.20 

 
RA Deadline (Full - by invitation): 27.2.20 

Deadline (Full – by invitation): 13.3.20 

 

Call for Proposals   Milken Institute Web Page   Apply Online   The Ream Foundation  

 
Back to Table 

https://milkeninstitute.org/sites/default/files/2019-11/2020%20Misophonia%20Research%20Fund%20RFP.pdf
https://milkeninstitute.org/reports/misophonia-giving-smarter-guide
https://www.grantrequest.com/Login.aspx?ReturnUrl=%2fapplication.aspx%3fSA%3dSNA%26FID%3d35182%26sid%3d719&SA=SNA&FID=35182&sid=719
http://reamfoundation.org/


 

 •●♦  עדכונים ותזכורות  •●♦
 

 

 
 

 משרד המדע
 

  3/2019קול קורא מס' 

 להצעות לרכישת מושב בכנסים וימי עיון המתקיימים 

 2020דצמבר -בחודשים ינואר

 
 ** תחנה שנייה **

 
  18.12.19: הגשה לרשות המחקר

 
 1.1.20: הגשה למשרד המדע

 
 1.4.20לכנסים המתקיימים החל מהתאריך: 

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

ידי המשרד, . תוכן המושב ייקבע על 2020העוסקים במדיניות לאומית, ועתידים להתקיים בישראל במהלך שנת 

 .כמפורט להלן בקול קורא זה, ויעסוק בתחומים הקשורים לפעילות המשרד בהתאם לנושא הכנס

 
 , בהתאם לנושא הכנס,במדיניות לאומית: המושב הנרכש יעסוק תחומי העיסוק של המושב הנרכש

 :וידון באחד או יותר מתחומים אלו

 מדיניות לאומית בתחום המדע .1

 חקר והפיתוח היישומי וההנדסימדיניות לאומית בתחום המ .2

 מדיניות לאומית בתחום הטכנולוגיה .3

 מדיניות לאומית בתחום החלל .4

 מדיניות לאומית בתחום תקשורת המדע .5

 .מדיניות לאומית בתחום חינוך מדעי ואוריינות דיגיטלית .6

 מדיניות לאומית בתחום אבטחת מידע וסייבר. .7

 ות" )כגון מיעוטים, חרדים וכיו"ב( באחד או יותרקידום שוויון מגדרי או קידום אוכלוסיות "ייחודי .8

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

 

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

 :המפורטים להלן

 



 

 
 

 :גובה המימון

 

 
 

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

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

 .מעלות הכנס לפחות, לאחר ניכוי הוצאות שאינן מוכרות לעניין זה על ידי המשרד 50%הכנס בשיעור של 

 טופס בקשה למימון משלים

 

 קול קורא זה אינו מיועד לכנסים מדעיים אשר בחירת כלל הנושאים המוצגים במסגרתם נעשית על   -( !)

 .אשר יוגש במענה לקול קורא זה ייפסלאמות מידה אקדמיות. כנס מדעי         

 

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 

 

 אנא קראו בעיון את מסמך הקול הקורא המקושר מטה.

 

 בחזרה לטבלה   מפל  הסכם   נספח א'   עמוד הבית  קול קורא

 

 

 סדנאות וכנסים

 
 

 
 

Antisemitism in the Campus? 

Perceptions of Israel and Jews among 

American University Students 

 

Prof. Jeffrey Kopstein 

University of California, Irvine 
 

The event will take place on Monday, 23.12.19, 12:00 – 14:00 

At Tel-Aviv University, Naftali Building, Room 004 

 

 בחזרה לטבלה   הזמנה

 

 
 

 
 

11th Israel Machine Vision Conference (IMVC) 
 

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20190815/he/%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8%20%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8%202020-%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/most_rfp20190815
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20190815/he/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97%20%D7%90%20-%20%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%94%20%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20%D7%9C%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D%202020.docx
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20190815/he/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%20-%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%99%D7%9E%D7%99%20%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D%202020.docx
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20190815/he/%D7%A7%D7%A7%20%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%99%D7%9E%D7%99%20%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F%202020-%20%D7%9E%D7%A4%D7%9C.xlsx
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/12/Call_for_Participation_JeffreyKopstein_TAU_23.12.19.pdf


The 11th Israel Machine Vision Conference and Exhibition on Computer Vision and Machine 

Learning (IMVC) will take place on 22.04.20 at Pavilion 10, EXPO Tel Aviv. 

 

The IMVC 2020 Conference will include presentations by leading Israeli researchers in image 

and video processing and computer vision. 

 

IMVC 2020 Conference will address the issues at the forefront of research with wide coverage of 

studies on deep learning and artificial intelligence. Leading lecturers will deal with the forefront of 

technology in the fields of image and video processing, computer vision machine learning and 

deep learning.  

 

Call for Lectures   Call for Posters   Call for Demonstrations   Students Competition    

 

Submission Deadline: 16.2.20 

 

Agenda   Registration   Back to Table 

 

 

 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,
 

 לתשומת לבכם, מספר הודעה מטעם רשות המחקר:

 
 :גלית לקרנות חיצוניותעריכת הצעות מחקר באנ

 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

 

https://www.imvc.co.il/CallforPapers/CallforLectures.aspx
https://www.imvc.co.il/CallforPapers/CallforPosters.aspx
https://www.imvc.co.il/CallforPapers/CallforDemonstrations.aspx
https://www.imvc.co.il/CallforPapers/StudentsCompetition.aspx
https://www.imvc.co.il/Program/Agenda.aspx
https://www.imvc.co.il/Registration.aspx
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


 

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

          03-9371402 

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

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

 

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

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

