
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

3.12.19 -.12.19 10 

 ♦הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה ♦ 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

 מתאים לפקולטות מילות מפתח קול קורא

 

 

 הרשות לחדשנות

 מסלול מאגדי מגנ"ט

 
ת הקמת מאגד התארגנות לקרא

 : אנדרומדה

ניהול מרוחק של ציי מכונות 

רובוטיות בסביבות אנושיות 

 פתוחות

TeleOperation as a Service 

 

 

 פיתוח תשתית טכנולוגית

גנרית לציי מכונות אוטומטיות 

בסביבות שונות: ניהול, שליטה 

, AIמרחוק על ידי גורם אנושי או 

החלפת מידע ותיאום בין ציים 

ותני שירות ומפעילים מיצרנים, נ

 שונים בזמן אמת.

 לפירוט נוסף, אנא ראו את

 .פרסום הקול הקורא מטה

 

 

 

 משרד המדע והטכנולוגיה

 

 4/2019קול קורא 

 

 

 הטכנולוגיהכל תחומי המדע ו

 



להשתתפות בתחרויות בינלאומיות 

בתחומי המדע, הטכנולוגיה 

 2020והחדשנות בשנת 

 

 

 ג'וינט ישראל

 מעבר למוגבלות

 
 הליך תחרותי לקבלת הצעות

לביצוע מחקר מלווה לתכנית חזרה 

 הביתה בתחום הליווי

 של מתמודדי נפש

 

 

 

שיקום אנשים עם מוגבלות 

 )נפשית / פיזית( בגילאי העבודה

 

 

 

משרד העבודה, הרווחה 

 והשירותים החברתיים

 
קול קורא להגשת הצעות לסקירת 

התערבויות עבור גברים  -ספרות 

פוגעים ונפגעים במערכות יחסים 

 זוגיות

 

 

 גברים פוגעים ונפגעים

במערכות יחסים זוגיות: איתור 

גברים פגועים / נפגעים שאינם 

/ הטיפול  מוכרים לגורמי הממסד

; גיוס ; דרכי ההתערבות 

המקובלות כיום ; בדיקה / מדידה 

 של תוצאות ההתערבות

 

 

 
 
 

Facebook Research 
 

Privacy Preserving 

Technologies 

Request for Proposals 

 

 

Privacy rights; privacy 

preserving analytics and 

machine learning ;  data 

anonymization and 

quantification of privacy 

leaks ; privet client-side 

services ; privacy-by-

design ; encrypted data 

processing ; privacy 

violations: discovering and 

surfacing 

 

 

 
 

Marketing Science 

Institute (MSI) 

 

 

The custome asset ; 

martech and advertising ; 

 
 

 



Research Support - 

Grant Pre-proposals 

 
  *המוסד מעודד הגשה מאריאל *

 

omnichannel promotion 

and distribustion ;  

information to fuel growth ; 

marketing agility 

 

National Center for 

Responsible Gaming 

(NCRG) 

 

Research on the Impact of 

Sports Wagering 

 

 

The health impact of 

sports wagering: 

Prevalence in different 

populations. Risk factors, 

the impact of advertising 

and inducements on 

sports bettors, responsible 

gambling programs and 

policies efficiency 

 

 

International 

Association for the 

Study of Pain 

 

IASP Collaborative Research 

Grants 

 

 

 

Pain research 

 

 קולות קוראים פנימיים

 

 רשות המחקר

 

לעידוד  2019קול קורא דצמבר 

 מחקר באוניברסיטה 

 -לחברי סגל בכיר  -

 

 

 
 

 כל התחומים

 

 

 עדכונים ותזכורות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Israeli Meeting for 

Autism Research 

 
* See schedule below * 

 

 

The Autism Fields of 

Research: 

Risk factors ; biological and 

behavior mechanisms ; 

diagnosis, development and 

outcomes; behavioral, 

biological and technological 

approaches to treatment 

 

 

 סדנאות וכנסים
 

 

 אביב-אוניברסיטת תל

המכון לחקר האנטישמיות 

 והגזענות ע"ש סטפן רוט

 

אירוע לכבוד פרסום שני ספרים 

 חדשים בתחום:

לאום, טריטוריה וגזע במחשבה 

 הציונית במזרח ומרכז אירופה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The International 

Education Summit 2020 

 

 

 

 

 

 

 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

 לרשות המחקר לא יאוחר מאשר שלושה שבועות לפני תאריך ההגשה,

 ונשמח לסייע לכם בברור הפרטים ובתהליך ההגשה.

 

 

 יעו בניוזלטר!הציעו נושאים נוספים לקולות הקוראים שיופ

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

 שור זהבקיידי מילוי השאלון הקצר -על

 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות 

 

 
 

 

 
 

 הרשות לחדשנות

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


 מסלול מאגדי מגנ"ט
 

 התארגנות לקראת הקמת מאגד אנדרומדה: 

 ניהול מרוחק של ציי מכונות רובוטיות בסביבות אנושיות פתוחות

TeleOperation as a Service  

 
 DriveUקבוצת יזמים בהובלת החברות  , מתארגנתמסלול מאגדי מגנ"ט במסגרת הקול הקורא הקרוב של

 הול מרוחק לקראת הגשת הצעה להקמת מאגד "אנדרומדה" שיעסוק בפיתוח טכנולוגיות לני , LiveU  -ו

 .של ציי מכונות רובוטיות בסביבות אנושיות פתוחות

 

: פיתוח תשתית טכנולוגית גנרית, שתאפשר לנהל ציים של מכונות אוטונומיות נעות ומגוונות מריבוי מטרת המאגד

יצרנים, נותני שירותים ומפעילים, בסביבה אורבנית ולא אורבנית, תוך מתן אפשרות להתערבות ושליטה מרחוק 

 .בזמן אמת ולהחלפת מידע בזמן אמת בין ציים אוטונומיים שונים AI או\ידי מפעילים אנושיים ו-על

 

 :טכנולוגיות מרכזיות

  ארכיטקטורה ופתרונות לשו"ב מרוחק, זמן אמת, על נחילי מכונות אוטונומיות וחצי אוטונומיות, כולל שילוב בין

 נחילים שונים של יצרנים ומפעילים שונים

 שאבים דינמית ואוטונומית בין מחשוב קצה, מחשוב ענן ומחשוב מרכזי לטיפול בריבוי ציי מכונות חלוקת מ

 ניידות

  תפיסות הפעלה המתחשבות ביכולות אדם מול מכונה לשילוב של שליטה מרוחקת ע"י אדם )לא פיתוח

והדרישות השונות כדי להתמודד עם אתגרי תפקוד התקשורת, היכולות  -אביזרים או שימוש באביזר מסוים( 

 של המכונות הרובוטיות, סביבות העבודה והמצבים המשתנים, ויכולות אנוש מוגבלות של מפעילים מרוחקים

  אופטימיזציה של זרימת מידע רב )ריבוי סנסורים, רוחב פס גבוה, ריבוי יצרני מידע, ריבוי צרכני מידע, תוך

 עם מרחקים ומגבלות התקשורת. תוך התמודדות –ותוך אנונימיזציה  AI ע"י -ניידות( 

 

  ,חברות וקבוצות מחקר המבקשות לקבל מידע נוסף ו/או לבחון את האפשרות להצטרף לייזום המאגד

 . avatr.mng@gmail.com :ליזמים, באמצעות תא הדואר האלקטרוני בהקדם מתבקשות לפנות

 

 30.12.19ן: תאריך הגשה לגוף המממ

 בחזרה לטבלה   קול קורא

 

 
 

 
 

 משרד המדע והטכנולוגיה

 

 להשתתפות בתחרויות בינלאומיות 4/2019קול קורא 

https://innovationisrael.org.il/program/2739
https://innovationisrael.org.il/program/2739
mailto:avatr.mng@gmail.com
https://innovationisrael.org.il/kol-kore/4629


 2020בתחומי המדע, הטכנולוגיה והחדשנות בשנת 
 

והטכנולוגיה מפרסם בזאת קול קורא להגשת בקשות למימון נסיעה לצורך השתתפות בתחרויות  משרד המדע

לעידוד מצוינות  2020בינלאומיות בתחומי המדעים והטכנולוגיה המתקיימים מחוץ למדינת ישראל )חו"ל( בשנת 

 במדע, טכנולוגיה וחדשנות.

 
 .כל תחומי המדעים והטכנולוגיה: תחומי מחקר

 
 ₪ 700,000הוא  –ציב אשר יוקצה לתחנת ההגשה הראשונה התק :תקציב

 יתרת התקציב אשר הוקצתה לקול הקורא, וטרם נוצלה. –התקציב אשר יוקצה לתחנת ההגשה השנייה 

 
 :שאלות הבהרה

 lCompetition@most.gov.i יש להעביר את השאלות בכתב לדואר אלקטרוני

   ;12:00, בשעה 19.12.19 עבור תחנת ההגשה הראשונה: עד  -

 ;12:00, בשעה 05.4.20עבור תחנת ההגשה השנייה: עד  -

 
 :תחנה ראשונה

 
 22.12.19: למזכירות האקדמיתתאריך הגשה 

 (12:00)עד השעה  8.1.20תאריך הגשה לגוף המממן )הגשה לתיבת המכרזים(: 

 תחנה שנייה:

 20.4.20: למזכירות האקדמיתתאריך הגשה 

 (12:00)עד השעה  5.5.20תאריך הגשה לגוף המממן )הגשה לתיבת המכרזים(: 

  :31.12.20 – 1.3.20קול קורא זה הוא עבור תחרויות המתקיימות בין התאריכים. 

  ,ובלבד שהתחרות מתקיימת במועד על המציע לבחור את תחנת ההגשה בהתאם למועד קיום התחרות

 .יום לפחות מהמועד האחרון להגשה באותה תחנת הגשה 45-בהמרוחק 

 
 מהמזכירות האקדמית.: ההגשה מתבצעת לתשומת ליבכם 

 einavgl@ariel.ac.ilיש להגיש את ההצעות לראש מדור ארגון ופרויקטים, עינב גליק, בכתובת הדוא"ל: 

 03-6453126טלפון לקשר: 

  
 בחזרה לטבלה   מודעה   עמוד הבית   קול קורא

 

 
 

 
 

 

mailto:Competition@most.gov.il
mailto:einavgl@ariel.ac.il
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20191127/he/%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%202019.docx
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/most_rfp20191127
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20191127/he/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94%20-%20%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%204-2019%20%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%20%20.docx


 
 ג'וינט ישראל

 מעבר למוגבלות
 

 הליך תחרותי לקבלת הצעות

 לביצוע מחקר מלווה לתכנית חזרה הביתה

 הליווי של מתמודדי נפשבתחום 

 
 "ישראל מעבר למוגבלות", שהינה שותפות בין מדינת ישראל, ג'וינט ישראל, וקרן משפחת רודרמן, 

 .מחקר הערכה לתכנית "חזרה הביתה" בתחום בריאות הנפשמזמינה בזאת להגיש הצעות לביצוע 

 
 שיקום תהליכי עבודה ודורשת גילאיב שמתרחשת )פיזית  /)נפשית מוגבלות  עם לאנשים לסייע: מטרות התכנית

 אישית התאמה תוך חיים, תחומי במגוון את מטרותיהם ולהשיג בקהילה, מיטבי באופן בחזרה להשתלב ממושכים,

 .אדם כל עבור המיטבי הזמן ובפרק

 

 מטרות ותוצרי מחקר ההערכה:

 רצון,  שביעות בחינת ,תפוקותו פעולות בחינת - יישום על בדגש ושיפור למידה תיעוד, לצורך הפעילות ליווי .א

 .התוכנית של שינוי או או הארכה הרחבה לקראת המלצות, ופיתוח וחולשות חוזקות בחינת
 

 מרכיבי של בחינת ההשפעה - ארוך או קצר, בינוני לטווח תוצאות בחינת - משתקמים בקרב השפעות הערכת  .ב

 לזירות הפעילות הרחבת לקראת היעד ייתשל אוכלוס שונים חלקים בקרב המטרות השגת על השונים התוכנית

 .החברתיים השירותים הטמעתה במערכות או שונות אוכלוסיות או
 

 על מידע מבוססת ,החלטות אסטרטגיות וקבלת משמעותית לשיחה בסיס המהווה ואיכותי נגיש ,מקצועי דיווח  .ג

 .עניין ובעלי עם שותפים ,ותוצאות תפוקות סביב בתוכנית ואתגרים הצלחות
 

 פקת תוצרים לשימושים שונים בעתיד.ה .ד

 

 :תנאי סף לחוקרים
 

  הערכה של תכניות בתחום החברתי בביצוע לפחות שני מחקרילחוקר הראשי מטעם המציע ניסיון 

 ושילוב בין מחקר איכותני וכמותי.

 

 חודשים. 18-: לא מצוינת מסגרת שכר. תקופת ההסכם היא לתקופה ותקציב

 

 .12.12.19הבהרה: תאריך אחרון להגשת שאלות 

 

 23.12.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (13:00)עד השעה  6.1.20תאריך הגשה לגוף המממן )לתיבת המכרזים(: 

 בחזרה לטבלה   עמוד הבית   קול קורא

 

 
 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/11/Call_for_Proposals_Joint_ShivaHabaita_BriutHanefesh_6.1.20.pdf
http://www2.jdc.org.il/he/jobs/2428


 
 

 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 

 -קול קורא להגשת הצעות לסקירת ספרות 
 זוגיותהתערבויות עבור גברים פוגעים ונפגעים במערכות יחסים 

 

תופעת האלימות של גברים פוגעים ונפגעים במערכת זוגית מתייחסת לגברים בעלי צרכים ומאפיינים מגוונים מכל 

קורבן, רצף הסיכון -חלקי האוכלוסייה, הממוקמים על פני רצפים שונים, כגון רצף ההתנהגות האלימה, רצף תוקף

 ורצף הטיפול. 

 

העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מזמין בזאת חוקרים להגיש אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה במשרד 

הסקירה  .הצעות לעריכת סקירות ספרות בנושא: התערבויות עבור גברים פוגעים ונפגעים במערכות יחסים זוגיות

תכלול ספרות מקצועית ומחקרית מהארץ ומהעולם ותעסוק במודלים ובתוכניות התערבות ייעודיות בתחום הטיפול 

 רים פוגעים ובגברים נפגעים במערכות יחסים זוגיות שנמצאו מועילים ויעילים בטיפול באוכלוסייה זו.בגב

 

 עמודים )ללא רשימת המקורות והנספחים(. 60אורך הסקירה יהיה עד 
 עמודים. 2אורך הצעת העבודה לא יעלה על 

 

 :הסקירה תתמקד ברכיבים הבאים

   פגעים שאינם מוכרים לגורמי הממסד / הטיפולמודלים / כלים לאיתור גברים פוגעים ונ .1

 מודלים / כלים לגיוס גברים פוגעים וגברים נפגעים לטיפול .2

 קבוצתיות, פרטניות, משולבות ואחרות, בארץ ובעולם -סקירת דרכי התערבות  .3

 מודל לבדיקה / למדידה של תוצאות ההתערבות. .4

 
 )יועצים לניהול(. בתעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצונייםשעות עבודה  100: תקופה ותקציב

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

 
 15.12.19יך הגשה לרשות המחקר: תאר

 29.12.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה  עמוד הבית    קול הקורא

 
 

 
 

Facebook Research 

https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.9.0.2
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/molsa-voice-of-call-01dec2019/he/VoiceOfCall_voice-of-call-01dec2019.docx
https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/molsa-voice-of-call-01dec2019


 

Privacy Preserving Technologies request for proposals 

 
Facebook considers itself a leader in deploying privacy preserving technology, most notably for 

using default end-to-end encryption to safeguard communications in both WhatsApp and in 

Messenger ‘Secret Conversations’. In their aspiration to lead in developing new privacy 

preserving technologies, they would like to foster further innovation in this area, and to deepen 

our collaboration with academia, 

 

Research Fields: Facebook is pleased to invite faculty to respond to this call for research 

proposals pertaining to the following topics: 

 

 Technologies to support people’s privacy rights (access, deletion, portability, and so on) 

 Privacy preserving analytics and machine learning 

 Data anonymization and quantification of privacy leaks 

 Private, high-integrity, client-side services (end-to-end encryption, blockchains, and so on) 

 Privacy-by-design methodologies, technologies, toolkits, and frameworks 

 Encrypted data processing 

 Techniques to proactively discover and surface privacy violations in complex applications 

 Application auditing methodologies to assure transparency, privacy, and compliance 

 

They are interested in both theoretical, foundational work and work motivated by and focused on 

specific real-world problems. 

 

Budget and Period: Awards in the range of $50,000 – $100,000. 

Maximum funding period not specified. 

 
RA Deadline: 8.12.19 

Deadline: 20.12.19 (11:59 AOE) 

 
Call for Proposals   Apply Online   Back to Table 

 

 
 

Marketing Science Institute (MSI) 

https://research.fb.com/programs/research-awards/proposals/privacy-preserving-technologies-rfp/
https://www.facebook.com/research-operations/rfp/?title=Privacy-Preserving-Technologies


 

Research Support - Grant Pre-proposals 
 

  *המוסד מעודד הגשה מאריאל *

 

Academic researchers (faculty members or doctoral students working collaboratively with faculty 

advisors) are eligible to apply for research support. 

 

MSI funds high-quality research that deals with topics of importance to member companies. 

Results of MSI-supported studies may appear first as MSI working papers and/or as conference 

presentations, and subsequently as articles in refereed journals. 

 

Research Fields: Research related to MSI's Research Priorities is especially encouraged. 

2018-2020 Research Priorities: 

 Cultivating the Customer Asset 

 The Evolving Landscape of Martech and Advertising 

 The Rise of Omnichannel Promotion and Distribution 

 Capturing Information to Fuel Growth 

 Organizing for Marketing Agility 

 

 Pre-proposals are encouraged to draw upon diverse theoretical perspectives and 

methodologies. Studies may be conceptual or empirical; and they may involve combinations 

of methodological approaches including literature reviews, comparative studies, 

observational and ethnographic studies, naturalistic, laboratory, or field experiments, 

econometric models, and so forth.  

 

 Projects using multiple methodologies are especially welcomed. Researchers are 

encouraged to identify industry collaborators. 

 

Budget and Period: MSI grants are typically between $3,000 and $10,000. 

 

RA Deadline (Pre-Proposal): Two weeks prior planned submission deadline 

Deadline (Pre-Proposal): Pre-proposals are evaluated on a rolling basis; 

The Institute team meets to evaluate funding requests approximately every six weeks.  

 

Call for Proposals   Research Priorities Booklet 2018 – 2020   Guidelines and Submission   

 
Back to Table 
 

 

 

 

http://www.msi.org/research/2016-2018-research-priorities/
http://www.msi.org/research/2018-2020-research-priorities/cultivating-the-customer-asset/
http://www.msi.org/research/2018-2020-research-priorities/the-evolving-landscape-of-martech-and-advertising
http://www.msi.org/research/2018-2020-research-priorities/the-rise-of-omnichannel-promotion-and-distribution/
http://www.msi.org/research/2018-2020-research-priorities/capturing-information-to-fuel-growth/
http://www.msi.org/research/2018-2020-research-priorities/organizing-for-marketing-agility/
https://www.msi.org/research/obtain-research-support/
https://www.msi.org/uploads/articles/MSI_RP18-20.pdf
https://marketingscienceinstitute.submittable.com/submit/d646f801-2aef-4b49-8627-0c9047a2e379/research-grant-pre-proposals


 

 
 

National Center for Responsible Gaming 
 

Research on the Impact of Sports Wagering 
 

The National Center for Responsible Gaming (NCRG) seeks to help individuals and families 

affected by gambling disorder through the support of high quality, peer reviewed, scientific 

research on gambling disorder. 

 

Sports betting is a worldwide phenomenon that will increase due to the recent U.S. Supreme 

Court decision permitting states the right to offer sports wagering. This development has 

provoked a debate about the impact of expanded sports wagering on public health. 

 

Research Fields: The health impact of sports wagering. 

Topics may include but are not limited to the following: 

 Prevalence of sports betting and related problems in the adult general population 

and subpopulations such as children and young adults 

 Identification of risk factors for gambling disorder among sports bettors 

 The impact of advertising and inducements on sports bettors  

 The efficacy of responsible gambling programs and policies targeted at sports bettors 

 

For the purpose of this RFA, sports betting encompasses bets on game or sports outcomes and 

scores, as well as fantasy sports and daily fantasy sports contests. 

 

o Projects should reflect the applicability of the cross-cultural considerations of the proposed 

research. 
 

o  Grants may focus on any geographical area.  

 

Budget and Period: $ 350,000 in direct costs, plus 15% facilities and Administration costs, 

For a period of 3 years. 

 

RDA Deadline (LOI): 20.1.20 

Deadline (LOI): 3.2.20  



 

Call for Proposals   Web Page   Application Form   Back to Table 

 

 
 

 
 

International Association for the Study of Pain 

 

IASP Collaborative Research Grants 
 

 
The IASP Collaborative Research Grants support collaborative research by two or more 

research groups located in different countries. 

 

 The collaborators must be located in at least 2 different countries. 

 The principal investigator in charge of the overall project must have been a member  

of IASP for the past year from the date of application. Membership dues rates. 

 
Research Fields: Pain research. 

 

Period and Budget: Up to $15,000, for an initial period of 12 months. 

The grants cover travel and accommodation costs to support collaborative research. 
 

Applications will open on 8.1.20. 
 

R&D Deadline: 24.3.20 

Deadline: 7.4.20  

Call for Proposals   Guidelines      Back to Table 

 

 

 קולות קוראים פנימיים

 
 

https://www.ncrg.org/sites/default/files/uploads/rfa_sports_wagering_final.pdf
https://www.ncrg.org/research-center/apply-ncrg-funding-0
https://www.ncrg.org/sites/default/files/uploads/sports_wagering_research_grant_application_form.docx
https://www.iasp-pain.org/DuesRates?navItemNumber=674
https://www.iasp-pain.org/Education/GrantDetail.aspx?ItemNumber=2027
http://s3.amazonaws.com/rdcms-iasp/files/production/public/2020%20IASP%20Collaborative%20Research%20Grants%20Guidelines.pdf


 

 
 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 רשות המחקר
 

 לעידוד מחקר באוניברסיטה  2019רא דצמבר קול קו

 -חברי סגל בכיר  -
 

כחלק ממאמצנו לעודד את המחקר באוניברסיטה, ולקדם את ההגשות של הצעות המחקר לגופים מממנים 

 שנתי לשנת תש"ף.-חיצוניים, רשות המחקר מפרסמת קול קורא דו

 

 מטרת המענק:

 ימון מחקר בשלביו הראשונים. מענק זה מיועד לחברי סגל בכיר באוניברסיטה למ

 .לגופי מימון חיצונייםהמטרה שמחקר זה יהווה תשתית למחקר נרחב יותר, שיוגש 

 

 :תנאי סף

  חוקר שאין לו מספרORCID .אשר משויך לאוניברסיטת אריאל מנוע מלהגיש בקשה למענק זה 

 גיש בקשה למענק זה*. חוקר שלא הגיש בשנתיים האחרונות הצעת מחקר לגוף מימון חיצוני מנוע מלה 

*תנאי זה אינו מתייחס לחברי סגל חדשים עד שנה באוניברסיטה וכן לחברי סגל ששהו בשנת שבתון בשנה 

 האחרונה.

 

 , לתקופה של שנה אחת.₪ 20,000: עד תקופה ותקציב

 

 ההגשה היא באמצעות הפורטל. 

 ה )באמצעות כוכבית(להצעה יש לצרף כנספח רשימת פרסומים בחמש השנים האחרונות ולסמן ב

 .את המאמרים הרלוונטיים להצעת המחקר

 

 , 03-9758906לצורך בירור נוסף ניתן לפנות לרשות המחקר לגב' טלי גונן, רכזת תפוקות מחקריות בטל: 

 . talig@ariel.ac.ilוכן במייל 

 

 5.1.20תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 בחזרה לטבלה   טופס נלווה להגשה בפורטל   הנחיות להגשה בפורטל   קול קורא

 

 

 

mailto:talig@ariel.ac.il
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/11/Call_for_Proposals_Ariel_IdudMehkar_01.2020.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%98%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97/
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/11/Call_for_Proposals_Ariel_IdudMehkar_01.2020_Tofes501Ed.16.doc


 

 •●♦  עדכונים ותזכורות  •●♦
 

 

 
 

Israeli Meeting for Autism Research 
 

* See schedule below * 
 

The research community is invited to submit an abstract for the annual Israeli Meeting for Autism 

Research that will take place on 26.2.20 at Ben Gurion University. 
 

Researchers with a PhD or MD degree are invited to submit an abstract for a 20 minute lecture 

on one of the following topics:  

1. Risk factors: 

Including genetic, biological, and behavioral factors that have affect autism risk. 

2. Mechanisms: 

including biological and behavioral mechanisms 

3. Diagnosis, development, and outcome: 

from clinical, behavioral, and biological perspectives 

4. Treatment: 

including behavioral, biological, and technological approaches  

 

In addition, all researchers and students are welcome to submit abstracts for poster 

presentations 

on any topic related to autism research. 

 

Abstracts will be reviewed and lectures will be selected by an inter-university committee. 
Answers will be returned by the 1st of January. 
 

 Deadline for abstract submission: 15.12.19 
 

Submit and Abstract   Home Page   Schedule   Announcement   Back to Table 

 
 
 

https://www.autismisrael.org/abstract-submission-2020
https://www.autismisrael.org/i-mar-2020
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/12/Call_for_Participation_BGU_AutismResearchConference_Schedule_26.2.19.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/12/Call_for_Participation_BGU_AutismResearchConference_Announcement_26.2.19.pdf


 

 סדנאות וכנסים

 
 

 
 

 אביב-אוניברסיטת תל

 המכון לחקר האנטישמיות והגזענות ע"ש סטפן רוט

 

 אירוע לכבוד פרסום שני ספרים חדשים בתחום:

 יה וגזע במחשבה הציונית במזרח ומרכז אירופהלאום, טריטור

 

 ,8.12.19האירוע יתקיים בתאריך 

 496אביב, בניין גילמן, חדר -באוניברסיטת תל

 

  זרה לטבלהבח   הזמנה לאירוע

 

 

 
 

The International Education Summit 2020 
 

A two-day education summit that brings together the scientific, professional, entrepreneurial, 

student and civil society communities to discuss educational, relational & climate issues,  

and most importantly, sustainable solutions by promoting continuing education units, 

under the supervision of 3 scientific committees. 

 

The Summit will take place on 12-13.5.20, In Montreal, Palais des congrès. 

 

Invitation and Schedule    Back to Table 

 

 

https://en-humanities.tau.ac.il/roth/events/nationstatebooklaunch
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/12/Call_for_Participation_IES2020.pdf


 

 

 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,
 

 לתשומת לבכם, מספר הודעה מטעם רשות המחקר:

 
 :ניותעריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצו

 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 -יות מימון אפשרו

 

 

 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 במקרים בהם נדרש מימון משלים, יש למלא את   ·

 alonaba@ariel.ac.il : מייליש לשלוח אותו לכתובת האי

 

 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

