
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

21.1.20 -28.1.20  

 הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

ת מפתחמילו קול קורא  מתאים לפקולטות 

 

 

 

המכון הלאומי לחקר שרותי 

הבריאות ומדיניות הבריאות 

 )ע"ר(

 

 קול קורא להגשת הצעות

 תש"ף 2020מחקר 

 

 

 : התחומים

ארגון שרותי בריאות ; כלכלת בריאות ; 

 איכות שרותי בריאות.

 :נושאים בעדיפות

רפואה מונעת מבוססת מידע ; שירותים 

 אמבולטוריים בקהילה ובבית החולים

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

האקדמיה הלאומית הישראלית 

למדעים הקרן לקידום מדעי 

  הרוח והחברה

 

 הגשת בקשות לכינוסים

 

 הגשת בקשות למענקי עמיתים

 

הגשת בקשות למענקי 

 השתלמות

 

 

 

כל תחומי מדעי הרוח והחברה ; מחקר 

במדעי הרוח והחברה, בתחומים  בסיסי 

 החשובים למדינת ישראל

 

המרכז לחקר האישה ביהדות 

 ע"ש פניה גוטספלד הלר

 אילן-באוניברסיטת בר

 

תמיכה בספרים העוסקים בחקר 

 האישה ביהדות

 

 

 

 כל הנושאים הקשורים

 בתחום חקר האישה ביהדות

 

 

 

 

 

 כתב העת "ביטחון סוציאלי"

 רווחה ומדיניות חברתית

 

 :קול קורא למאמרים בנושא

מיצוי זכויות ומערכת הביטחון 

 הסוציאלי בישראל

 

 

נגישות לצדק וזכויות ; תופעת אי 

מיצוי זכויות ; מיצוי הזכויות בראי 

שטח פרופסיות שונות ; מחקרי 

 בנושא מיצוי זכויות

 חסמים למיצוי זכויות ; 

שלכות תופעת אי מיצוי זכויות על 

מדיניות  פרטים, משפחות וקהילות ;

המכוונת להתמודדות אקטיבית עם 

 אי מיצוי ; 

 סנגור אישי כפרקטיקה של

 מיצוי זכויות

 

 

 



 

 

International Institute for 

Applied Systems 

Analysis (IIASA) 

 

Postdoctoral Research 

Fellows: 

 

IIASA-Israel Program 

 

 

The fields of:  

Advanced Systems Analysis ; 

Air Quality and Greenhouse 

Gases ; Ecosystems Services 

and  Management ; Energy 

Evolution and Ecology ; Risk 

and Resilience ; Transitions 

to New Technologies ; Water; 

World Population 

 

 

 

 

 

 

 

Spencer Foundation 

Research Grants on 

Education: Small 

 

 

The field of education, 

broadly conceived. 

Relevant topics and disciplines 

that innovatively investigate 

questions central to education 

may be: 

Anthropology, philosophy, 

psychology, sociology, law, 

economics, history, 

neuroscience and more. 

 

 

 

American Psychological 

Foundation (APF) 

APF/The Trust Grant in 

Honor of Eric A. Harris, 

EdD, JD 

 

 

 

Ethics and risk management 

 



 

 

 

 

IBM Center for the 

Business of Government 

Research Report Stipends 

 

 

Various Fields: 

Practical findings and 

actionable 

recommendations  to assist 

executives and managers to 

effectively respond to 

mission and management 

challenges: 

Data and evidence  

analytics ; using agile principles 

in connection to UE and 

program results and more. 

See details in the CFP 

 

 

 

 קולות קוראים פנימיים

 

 

 

 

 

Ariel Cyber  

Innovation Center 

Call for Cyber-Security 

Research Proposals 

 

 

Systems security; hardware 

and embedded systems 

security; cryptography and 

cryptanalysis; multiparty 

computation; applications of 

AI and related fields; security 

analysis and security 

measurement; security of 

cyber-physical systems, 

national infrastructures, and 

the IoT; human interaction 

and usability aspects of cyber 

security; privacy and personal 

data in cyberspace 

 

 



 

 עדכונים ותזכורות

 

 המאגר הישראלי 

לדגימות ביולוגיות למחקר 

 )מידג"ם(

 לתשומת החוקרים בתחומים

 רפואיים-הביו

 

 

 

 דגימות ביולוגיות מאגר

 אנושיות, המלוות במידע רפואי 

 קליני ופתולוגי

 

 

The New York Stem Cell 

Foundation (NYSCF) 

 

Stem Cell Investigator 

Awards 

Neuroscience Investigator 

Awards 

 

 

 

Stem cell use in therapy, 

treatment potential for; 

human disease, relation to 

neuroscience 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 לחודש מרץ:

Amyotrophic Lateral Sclerosis Research Program (ALSRP) 

https://ebrap.org/eBRAP/public/Program.htm?clientAcronym=CDMRP
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=248303


 

 

 

 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

 

 

 

 ORCIDעל כל חבר סגל לוודא שיש ברשותו חשבון 

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

 

 לפרטים נוספים

 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות •

 

 

 

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


 

 

 המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות )ע"ר(

 תש"ף 2020קול קורא להגשת הצעות מחקר 

הבריאות ומדיניות הבריאות נקבע כגוך האחראי לביצוע של חוק הבריאות הממלכתי המכון הלאומי לחקר שרותי 

ופועל במטרה ללוות ולהעריך את השפעת חוק הבריאות הממלכתי על שרותי הבריאות בישראל, איכותם, יעילותם 

 ועלותם.

 

 ים:: הצעות למחקרים שיתרמו לתהליכי קבלת החלטות וקביעת מדיניות בתחומים הבאתחומי מחקר

 ארגון שרותי הבריאות ❖

 כלכלת בריאות ❖

 איכות שרותי הבריאות ❖

 

 :השנה תינתן עדיפות לנושאים

 רפואה מונעת מבוססת מידע ❖

 לדוגמה: בניה והערכה של מודלים וכלים לחיזוי ואיתור חולי, הערכת התערבויות מבוססות מאגרי מידע.

 שירותים אמבולטוריים בקהילה ובבית החולים ❖

לטיפול רב תחומי רב  One Stop Shop, ייעול המפגש, No Showורים, התמודדות עם לדוגמה: קיצור ת

רופא/אחות/מקצועות הבריאות, כפל השירותים בין הקהילה ובתי  –מקצועי, שינויים בחלוקת תפקידים 

 החולים.

 

 2.3.20תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (15:00)עד השעה  17.3.20תאריך הגשה לגוף המממן: 

 

 בחזרה לטבלה   קול קורא

 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/01/Call_for_Proposals_NIHP_2020.pdf


 

 

 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה

 הגשת בקשות לכינוסים

הקרן תממן כינוסים במחקר בסיסי במדעי הרוח והחברה בתחומים החשובים למדינת ישראל, שיביאו להעמקת 

בישראל בתחומים שבחזית המדע ולהחלפת מידע ורעיונות. את הכינוסים יעבירו מדענים בכירים מישראל הידע 

 .ומחו"ל

 

 :אופי הכינוס

הכינוס צריך להתקיים בתנאים המאפשרים לימוד נושא מתוך יצירת מגע רצוף בין התלמידים, החוקרים  ❖

  .הצעירים והמדענים הישראלים לבין המדענים המוזמנים מחו"ל

כל כינוס יורכב מאנשי מקצוע המייצגים לפחות שניים ממוסדות המחקר בשטח לפחות, ויהיה פתוח  ❖

 למשתתפים מכל המוסדות האלה בישראל.

 ימים. 2-5משך הכינוס יהיה  ❖

 

 ללא תקורה., דולר ארה"ב 30,000עד   גובה התמיכה הכספית:

 

 במסמך הקול הקורא וההנחיות להגשת בקשה.לפרטים נוספים, אנא עיינו 

 

 18.3.20תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 1.4.20תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה   הנחיות   עמוד הקול הקרוא

 

 

https://www.academy.ac.il/RichText/GeneralPage.aspx?nodeId=1081
https://www.academy.ac.il/SystemFiles2015/Conference-8-18.pdf


 

 הגשת בקשות למענקי עמיתים

הקרן נותנת מענקים להזמנת מדענים מהמעלה הראשונה במדעי הרוח והחברה מרחבי העולם לישראל למספר 

 .ימים כדי שייפגשו עם מדענים וסטודנטים ישראלים לחילופי ידע, דעות ורעיונות בתחום התמחותם

 .התכנית מיועדת למדענים מתחומי מדעי הרוח והחברה בלבד

 ללא תקורה., דולר ארה"ב 5,000עד   גובה המלגה:

 לפרטים נוספים, אנא עיינו במסמך הקול הקורא וההנחיות להגשת בקשה.

 18.3.20תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 1.4.20תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה   הנחיות   עמוד הקול הקרוא

 

 

 הגשת בקשות למענקי השתלמות

במעבדה או  ,הקרן נותנת מענקים להשתלמות במחקר במדעי הרוח והחברה ובשיטות עבודה בספרייה, בארכיון

 במסגרת מתאימה אחרת בחו"ל.

 10לדוקטורנטים מכל מוסדות המחקר בישראל וכן לחוקרים בעלי תואר דוקטור עד מענקי ההשתלמות ניתנים 

 .שנים מקבלת התואר. עדיפות ניתנת לחוקרים צעירים אשר אין עומדת לרשותם קרן השתלמות

והוא מיועד לחוקר בלבד, לכיסוי הוצאות הנסיעה , דולר ארה"ב 5,000עד   סכום המענק ומשך ההשתלמות:

 והשהייה.

 .המענק ניתן לתקופה של חודש עד חודשיים

 .דוקטורט-דוקטורט או לשם השתתפות בהשתלמות בתר-המימון לא יהיה לשם בחירת מקום להשתלמות בתר

אפשר להשתתף במהלך השהייה בפעילות אקדמית אחרת )כינוס, סדנה או קורס( ובלבד שלא זו מטרתה 

 .הראשית של הנסיעה

 במסמך הקול הקורא וההנחיות להגשת בקשה. לפרטים נוספים, אנא עיינו

 18.3.20תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 1.4.20תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה   הנחיות   עמוד הקול הקרוא

 

 

https://www.academy.ac.il/RichText/GeneralPage.aspx?nodeId=1081
https://www.academy.ac.il/SystemFiles2015/Fellows-8-18.pdf
https://www.academy.ac.il/RichText/GeneralPage.aspx?nodeId=1081
https://www.academy.ac.il/SystemFiles2015/Grants-8-18.pdf


 

 

 המרכז לחקר האישה ביהדות ע"ש פניה גוטספלד הלר

 אילן-באוניברסיטת בר

 תמיכה בספרים העוסקים בחקר האישה ביהדות

 

 אילן שמח לתמוך בהוצאה לאור -מרכז לחקר האישה ביהדות ע"ש פניה גוטספלד הלר באוניברסיטת ברה

 .של ספרים העוסקים בחקר האישה ביהדות

 :תנאי הסף

 הנושא המרכזי של הספר הוא בתחום חקר האישה ביהדות ❖

 כתב היד אושר לפרסום בהוצאת ספרים אקדמית )נא לצרף חוזה( ❖

 

 $. 4,000המרכז יתמוך בשני ספרים בסכום של לכל ספר : גובה התמיכה

 . fanya.g.center@gmail.com2020את הבקשות נא לשלוח למייל 

 16.2.20תאריך אחרון להגשה לרשות המחקר: 

 4.3.20תאריך אחרון להגשה לקרן: 

 בחזרה לטבלה   בו מפורסם הקול הקורא עמוד נוסף   אתר המרכז   קול קורא

 

 

 

 

 

 

mailto:fanya.g.center@gmail.com2020
https://jewish-faculty.biu.ac.il/files/jewish-faculty/shared/fanyagcenter/qvl_qvr_sprym_pdf1.jpg
https://jewish-faculty.biu.ac.il/node/1221
https://www.hum-il.com/message/0011812/


 

 

 כתב העת "ביטחון סוציאלי"

 רווחה ומדיניות חברתית

 מאמרים בנושא:לקול קורא 

 מיצוי זכויות ומערכת הביטחון הסוציאלי בישראל

הציבורי והאקדמי העוסק במיצוי זכויות חברתיות. דיון זה חשף פנים חדשות של בשנים האחרונות התחדש הדיון 

התופעה כגון היקפה המשמעותי, החסמים למיצוי והמענה הארגוני המבקש להתמודד עמם, וסוכנים חדשים 

 ממגזרים שונים, כולל מהמגזר הציבורי והמגזר העסקי, הפועלים בתחום מיצוי הזכויות.

 

דיסציפלינרי בנושא מיצוי -בקש לקחת חלק בדיון זה ולהביא לידיעות הקוראים ידע מעודכן ואינטרהגיליון המיוחד מ

זכויות ומערכת הביטחון הסוציאלי בישראל. ניתן להגיש מאמרים אמפיריים ותיאורטיים המבוססים על מגוון גישות 

 .מתודולוגיות ותיאורטיות

 

 נושאים הבאים:: לעורכי הגיליון יש עניין מיוחד בתחומי מחקר

 נגישות לצדק וזכויות  ❖

 מדידה ואמידה של היקף תופעת אי המיצוי  ❖

 תהליך מיצוי הזכויות בראי פרופסיות שונות  ❖

 מחקרי שטח בנושא מיצוי זכויות ❖

 חסמים למיצוי זכויות  ❖

  השלכות תופעת אי מיצוי זכויות על פרטים, משפחות וקהילות ❖

 אי מיצוי מדיניות המכוונת להתמודדות אקטיבית עם  ❖

 סנגור אישי כפרקטיקה של מיצוי זכויות ❖

 

 כתב העת הינו שפיט ונכלל ברשימות כתבי העת של ות"ת.

 כל המאמרים יעברו שיפוט עמיתים אקדמי.

 15.6.20תאריך אחרון לשליחת המאמרים: 

 בחזרה לטבלה   עמוד כתב העת   הנחיות להגשת הצעה לגיליון נושא   קול קורא

 

https://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/Documents/kol-kore-108.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/Pages/GulayonNose.aspx
https://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/Pages/default.aspx


 

 

 

International Institute for 

Applied Systems Analysis (IIASA) 

Research Fellowships 

 

IIASA offers a range of fellowships and postdoc opportunities for researchers of early and mid-

career researchers. 

Research Fields: The research interests of the candidates should be aligned with sustainable 

development goals as stand-alone topics or combined with any of the following: 

❖ Advanced Systems Analysis 

❖ Air Quality and Greenhouse Gases 

❖ Ecosystems Services and Management 

❖ Energy 

❖ Evolution and Ecology 

❖ Risk and Resilience 

❖ Transitions to New Technologies 

❖ Water 

❖ World Population 

 

To find the program suitable for your research, please view the IIASA research page. 

Once you have formulated a proposal they encourage you to contact the relevant 

program representatives. 

The fellowship will enable successful applicants: 

❖ Access a global research network of over 3,500 scholars  

❖ Benefit from working alongside pioneering researchers from around 50 countries  

❖ Conduct your own independent research related to the innovative IIASA 

research agenda 

http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/AdvancedSystemsAnalysis/Overview.html
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/air/Program-Overview.en.html
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/EcosystemsServicesandManagement/Overview--Objectives.en.html
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/Energy/About-Energy-Program.en.html
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/EvolutionandEcology/New-page.en.html
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/RISK/RISK-home.html
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/TransitionstoNewTechnologies/Objectives.en.html
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/water/waterhome.html
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/WorldPopulation/Introduction.html
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/Research-Programs.en.html
https://www.iiasa.ac.at/web/home/education/postdoctoralProgram/Apply/Post_Doc_Program_Representatives.en.html


❖ Enjoy the vibrant social life that comes with being part of the IIASA community 

❖ Live in Vienna, which has repeatedly been named the most livable city in the world  

 

 

IIASA-Israel Program 

 

The IIASA-Israel Program offers opportunities for early and mid-career researchers, along 

with senior researchers, to develop their skills and expertise in systems analysis, and 

international and interdisciplinary research at IIASA. 

 

• Applicants need to be a member of or affiliated to an academic or research institution 

in Israel. 

 

Research Fields: Preference will be given to candidates with a focus on energy policy, air 

quality, demography, water, emergency and resilience, and science policy. 

 

Period: Up to two years. 

 

Selection will also be made based on: 

• The applicant's interest and ability to impact public policy in Israel and globally. 

• Synergies between the applicant’s current research and IIASA’s research agenda 

(see IIASA Research Plan 2016-2020).  

• The applicant’s potential to facilitate and forge long-term collaborations between the Israeli 

academic sector and IIASA. 

 

  קיצור של תנאי המלגה בעברית

 

RA Deadline: 24.3.20 

Deadline: 13.4.20 (Attention: This date falls on the Passover holidays. The RA will not be 

working from the 8th of April). 

 

https://www.iiasa.ac.at/web/home/about/leadership/strategicplan/IIASA-Research-Plan2015-2020.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/01/IIASA_Grant_Conditions_Summery.docx
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Spencer Foundation 

Research Grants on Education: Small 

The Small Research Grants Program supports education research projects that will contribute to 

the improvement of education, broadly conceived.  

Research Fields: The goal for this program is to support rigorous, intellectually ambitious and 

technically sound research that is relevant to the most pressing questions and compelling 

opportunities in education. 

 

The Foundation seeks to support scholarship that develops new foundational knowledge that 

may have a lasting impact on educational discourse. They value work that fosters creative and 

open minded research, engages in deep inquiry, and examines robust questions related to 

education. 

 

This program supports proposals from multiple disciplinary and methodological perspectives. 

It is anticipated that proposals will span a wide range of topics and disciplines that innovatively 

investigate questions central to education, including for example education, anthropology, 

philosophy, psychology, sociology, law, economics, history, or neuroscience, amongst others. 

Methodological diversity in answering pressing questions is welcomed. 

 

Period and Budget: Up to $50,000 for projects ranging from one to five years. 

 

https://www.iiasa.ac.at/web/home/education/postdoctoralProgram/PostdocOpportunities/IIASA-Israel_Program.html
https://www.iiasa.ac.at/web/home/education/postdocs.html
https://www.iiasa.ac.at/


RA Deadline: 18.2.20 , 17.6.20 

Deadline: 3.3.20 (12:00 pm CT) , 1.7.20 (12:00 pm CT) 
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American Psychological Foundation (APF) 

APF/The Trust Grant in Honor of Eric A. Harris, EdD, JD 

APF/The Trust Grant in Honor of Eric A. Harris, EdD, JD will support an early career 

psychologist or graduate student for research or projects in the area of ethics and risk 

management. 

 

Research Fields: Research in the areas of ethics and risk management. 

 

Budget and Period: $ 5,000 

 

RA Deadline: 16.4.20 

Deadline: 1.5.20 

 

Call for Proposals   Apply Online   Back to Table 

 

 

 

 

 

https://www.spencer.org/grant_types/small-research-grant.pdf
https://www.spencer.org/grant_types/small-research-grant
https://spencer.smartsimple.us/s_Login.jsp
https://www.apa.org/apf/funding/eric-harris?tab=3
https://www.apa.org/apf/funding/eric-harris?tab=3


 

 

IBM Center for the Business of Government 

Research Report Stipends 

 

The aim of the IBM Center for The Business of Government is to tap into the best minds in 

academe and the nonprofit sector who can use rigorous public management research and 

analytic techniques to help public sector executives and managers improve the effectiveness 

of government.  

 

Research Fields: The Center is looking for very practical findings and actionable 

recommendations that will assist executives and managers to more effectively respond to 

mission and management challenges. Read the Research Announcement. 

Individuals receiving a stipend should produce a 10,000- to 12,000-word report.  

Recipients will select the start and end dates. The report should be written for government 

leaders and public managers, providing very practical knowledge and insight. 

 

Budget and period: $20,000 for each report, for a period of 6 months given to a single project. 

($5,000 at award; $10,000 at submission of an accepted draft; and $5,000 upon publication) 

 

RA Deadline: 18.3.20 , 18.10.20 

Deadline: 1.4.20 , 1.11.20 
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http://www.businessofgovernment.org/sites/default/files/2019%20-%202020%20Research%20Announcement.pdf
http://www.businessofgovernment.org/content/research-stipends
https://form.jotform.com/81724805544156


 

  קולות קוראים פנימיים

 

 

 

Ariel Cyber Innovation Center 

Call for Cyber-Security Research Proposals 

 

The Ariel Cyber Innovation Center has set its main goals to be the promotion of worldclass 

cyber security research at Ariel University and the development and promotion of world-wide 

leading cyber security researchers. 

 

With these goals at hand, the Ariel Cyber Innovation Center is soliciting proposals for funding 

research projects in cyber security. The emphasis will be on innovative and forward-looking 

research that may assist in establishing the Ariel Cyber Innovation Center as a world leader in 

cyber security research. 

 

The call is open to all the active academic staff at Ariel University as well as to external 

researchers who wish to be part of the Ariel Cyber Innovation Center. 

 

Research Fields: Possible research topics include (but are not limited to): 

❖ Systems security (including network security, mobile systems security, web systems 

security, cloud security, OS security, storage security, and firmware security) 

❖ Hardware and embedded systems security 

❖ Cybersecurity oriented cryptography and cryptanalysis  

❖ Applied multiparty computation 



❖ Applications of artificial intelligence and related fields (such as machine learning, natural 

language processing, or decision making) to cyber security (including applications such as 

vulnerability testing, detection of anomalous behavior or of malware, adversarial machine 

learning, privacy, etc.)  

❖ Security analysis and security measurements (such as measurement of fraud, malware, 

spam, resiliency, or human behavior)  

❖ Security of cyber-physical systems, national infrastructures, and the Internet of Things  

❖ Human interaction and usability aspects of cyber security  

❖ Privacy and personal data in cyberspace 

 

Budget and period: The amount of funding will be comparable to that of ISF grants. 

 

There are three types of research grants: 

 

• Regular Research Grants (RRG): 

The grants are given for a period of up to 3 years. 

The application is made in two stages: LOI and Full proposals, by invitation. 

 

Deadline (LOI): 15.2.20 

Deadline (Full, by invitation): 3.3.20 

 

• Exploratory Research Grants (ERG): 

The grants are given for a period of up to 1 years. 

The application is made in two stages: LOI and Full proposals, by invitation. 

 

Deadline (LOI): 15.2.20 

Deadline (Full, by invitation): 3.3.20 

 

• Travel Proposals (TP): 

These proposals are for short and long term visits overseas, to one of the top security 

conferences (IEEE S&P, ACM, CCS and Unisex Security), or to a top security lab 

(for a long-term visit, up to 4 months). 

 

(Note that travel to other conferences and locations can be covered within regular research 

grants up to a cap of 10%.) 

 



Deadline: Travel proposals can be submitted at any time, in a one-stage process 

(at least 6 weeks prior to travel) 
 

 Please see the remark about the center's software team and administrative staff on page 3 

of the Call for Proposals document. 

 

The proposals are submitted directly to the Cyber Center. 

For any additional information or inquiries regarding this call for proposals, please send a 

message to acic@ariel.ac.il. 
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 •● עדכונים ותזכורות •●

 

 

 

 המאגר הישראלי 

 לדגימות ביולוגיות למחקר )מידג"ם(

 רפואיים-לתשומת החוקרים בתחומים הביו

 

וקרים בנק האוסף דגימות ביולוגיות כדי לאפשר לציבור הח-המאגר הישראלי לדגימות ביולוגיות )המידג"ם( הינו ביו

גישה זמינה למידע ודגימות עבור מחקר שיוביל לפיתוח דרכי אבחון חדשות, טיפולים, תרופות וטכנולוגיות לטובת 

הפרויקט הוקם ע"י פורום תשתיות לאומיות למחקר )תל"מ(, במטרה להוות  הציבור ולהעשרת הידע המדעי. 

 רפואיים בישראל.-תשתית לאומית לקידום המחקר והתעשייה הביו

 

mailto:acic@ariel.ac.il
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/01/Call_for_Proposals_ArielCyberInnovationCenter_CyberSecurity_2020.pdf


נאספות עבור מידג"ם דגימות ביולוגיות. הדגימות נתרמות, נאספות ונשמרות במוקדי  2014מתחילת שנת 

מוקדי האיסוף  .האיסוף במטרה לאפשר לחוקרים גישה לדגימות אנושיות המלוות במידע רפואי קליני ופתולוגי

 מדווחים למינהלת, המחזיקה מסד נתונים ומטפלת בבקשות החוקרים.

 

 :ר קשר עם המאגר בפניה למינהלת מידג"םניתן ליצו

 shimon@midgam.orgראש המינהלת , בכתובת המייל:  –פרופ' שמעון רייסנר  ❖

 shimon@midgam.orgהמנהלת המדעית, בכתובת המייל:  –ד"ר יהודית כהן  ❖

 

 בחזרה לטבלה   אתר המידג"ם
    

 

 

 

 

The New York Stem Cell Foundation (NYSCF) 

The mission of The New York Stem Cell Foundation is to cure the major diseases of our time 

through stem cell research. 

 

Stem Cell Investigator Awards 

NYSCF is soliciting applications from early career investigators for Innovator Awards to be used 

for exploring the basic biology and translational potential of stem cells. 

Eligibility: 

• The applicant must be within 5 years of starting a faculty (professorship) or comparable 

position 

on June 1, 2020 

• Have a publication record containing articles that are innovative and high impact 

• Have demonstrated or strategized true innovation for translation of basic sciences 

to a clinical setting 

mailto:shimon@midgam.org
mailto:shimon@midgam.org
https://www.midgam.org.il/


 

Research Fields: The goal of this initiative is to foster bold and innovative scientists with the 

potential to transform the field of stem cell research, and advance understanding and use of 

stem cells in the development of treatments for human disease. 

 

Budget and Period: $ 1,500,000, over a period of 5 years. 

In addition to providing funding, NYSCF partners with investigators to advance and translate 

their research. 

R&D Deadline: 5.2.20 

Deadline: 19.2.20 
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Neuroscience Investigator Awards 

 

NYSCF is soliciting applications from early career investigators for Innovator awards in 

neuroscience.  

The goal of this initiative is to foster truly bold, innovative scientists with the potential to 

transform the field of neuroscience. Applicants are encouraged in all areas of neuroscience. 

• To be eligible candidates must be within 5 years of starting a faculty (professorship) or 

comparable position on June 1, 2020. 
 

• Have a publication record containing articles that are innovative  
and high impact. 

 
 Applicants need not be working in areas related to stem cells. 

 

Budget and Period: The award amount is up to $ 1,500,000 over a 5 year period. 

 

RA Deadline (LOI): 5.2.19 

Deadline (LOI): 19.2.20 (5pm EST) 

https://nyscf.org/wp-content/uploads/2019/10/NYSCF-Stem-Cell-RFA-2020.pdf
https://nyscf.org/programs/extramural-grants/applicants/stem-cell-investigator-awards/
https://www.grantinterface.com/Home/Logon?urlkey=nyscf
https://nyscf.org/
http://nyscf.org/programs/extramural-grants/applicants/investigator-program-faq/
http://nyscf.org/programs/community-building/women-in-science/the-report-card-for-gender-equality/
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 הודעות רשות המחקר

 

 חוקרים יקרים,

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

במסגרת מודל המחקר ולכן גם האוניברסיטה תעשה שימוש בכלי זה לצורך ניטור פעילות מחקרית של חברי הסגל 

 וכדומה. קפ"מ, קריטריוניםלרבות בעניין: 

 

 ORCIDלפיכך, אנו מבקשים מכל חבר סגל לוודא שיש ברשותו חשבון 

 קרית.מקושר לאוניברסיטת אריאל. רצוי גם לעדכן בחשבון את הפעילות המח

 

 ובאתר רשות המחקר. כאןמדריך זמין לשימושכם 

 .רשות המחקרמעשית ע"י אסיה צ'רניאבסקי מ ORCIDמדי יום חמישי מועברת סדנת 

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

 בחזרה לטבלה    ORCIDמדריך 

 
 

 חברי סגל יקרים,

 

 לתשומת לבכם, מספר הודעה מטעם רשות המחקר:

 
 :עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות

 מחקר באנגלית לקרן חיצונית, חוקרים שבכוונתם להגיש הצעת 

 יכולים להגיש בקשה לעריכה מדעית לעורך של הרשות למחקר ופיתוח, ד"ר מיכאל מעוז.

 אלו יקבלו קדימות במתן שירותי העריכה. . בקשותהפורטלאת 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 

 

https://nyscf.org/wp-content/uploads/2019/10/NYSCF-Neuro-RFA-2020.pdf
https://nyscf.org/programs/extramural-grants/applicants/neuroscience-investigator-awards/
https://nyscf.org/programs/extramural-grants/applicants/report-card-faq/
https://www.grantinterface.com/Home/Logon?urlkey=nyscf
https://nyscf.org/
https://nyscf.org/programs/community-building/women-in-science/the-report-card-for-gender-equality/
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
file://///WGOLDA/Files/rashut%20hamechkar/מחשוב%20ובקרה/ORCID/מדריך%20למשתמש%20ORCID/מדריך%20למשתמש-מעודכן%20ORCID%20ID.pdf
file://///WGOLDA/Files/rashut%20hamechkar/מחשוב%20ובקרה/ORCID/מדריך%20למשתמש%20ORCID/מדריך%20למשתמש-מעודכן%20ORCID%20ID.pdf
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.ilמחקר 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/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

