
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

18.2.20 -25.2.20  

 הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

   מתאים לפקולטות מילות מפתח קול קורא

 

 המועצה להשכלה גבוהה

 הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(

 

 בקשות להגשת תחרותי קורא קול

 מוסדי מחקר ציוד למענקי

 המחקר  לאוניברסיטאות

 )תשפ"א(ב'  מחזור
 

 

 

 

 כל התחומים

               

  

 

 המועצה להשכלה גבוהה

 הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(

 

 בקשות להגשת תחרותי קורא קול

 מקצועי אדם-כוח קליטת למענקי

 ולניהולו ציוד מחקר מוסדי להפעלת

 המחקר באוניברסיטאות

 )תשפ"א(ב'  מחזור

 

 

 

 

 

 כל התחומים

 
 
 

  



 

 המועצה להשכלה גבוהה

 הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(

 

 תכנית מלגות

 דוקטורנטיות מצטיינות-לבתר

 תשפ"ב( -מחזור ח' )תשפ"א 

 

 

 

 המחשב, הנדסה, מדעי 

 מדעים פיזיקאליים

               

  

 

 האקדמיה הלאומית

 הישראלית למדעים

 

קול קורא להגשת מועמדות למלגות 

 דוקטורט בחו"ל-בתר 

בתחום הפיזיקה הגרעינית לשנת 

 2021 – 2020הלימודים 

 

 

 

 

 תחום הפיזיקה הגרעינית

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 פיקוד העורף

 

בית התוכן של צה"ל  –"מערכות" 

 ומפקדת פיקוד העורף

 קול קורא למאמרים:

 גיליון ראשון של כתב העת

 "מערכות עורף"

 

 קול קורא לשיתוף פעולה מחקרי

 עם פיקוד העורף

 בסימן מגזר שני ושלישי בחירום

 

 
ארגוני החירום הלאומיים והתיאום 

ביניהם; חילוץ והצלה; מיגון 

ומקלוט; רפואה בחירום; חוסן 

לאומי; הרשות המקומית ומקומה 

ד במצבי חרום; המחוז בפיקו

העורף; סגלי חירום בצבא ובמשק; 

הדרכה והנחייה של האוכלוסייה 

בחירום; מרכיב התודעה 

והתקשורת בחירום; משק לשעת 

חירום )מל"ח(; תשתיות ומערכות 

חיוניות לחירום; פיקוד ושליטה על 

 מערכות החירום

--- 

 :המגזר השני והשלישי בחירום

 היערכות; תפקידים; צרכים; 

ות בעת חירום; תרומה ומיצוי יכול

 התמודדות במהלך אירוע וכו'.

 

 
 

  

 

המרכז הישראלי לקידום 

 המחקר בתחבורה חכמה

 

 
 
 
 
 

               

  



 מלגות הצטיינות

 לסמסטר אביב תש"פ

 

 מלגות נסיעות לכנסים 

 בשנה"ל תש"פ

 

 סקר המרכז הישראלי 

 לתחבורה חכמה

 

 
 
 

 תחום התחבורה החכמה

 
Samuel Waxman Cancer 

Research Foundation 

Israel Cancer Research 

Fund (ICRF) 

The Alan. B. Slifka 

Foundation, Inc. 

 

Request for Applications 

 

 

Cancers driven by fusion 

oncoproteins with Ewing 

sarcoma as the prototype; 

epigenetic dysfunction and 

tumor microenvironment in 

the development 

of metastatic cancer 

 

   

 

 

 עדכונים ותזכורות

 

  

 

 

American Psychological 

Foundation (APF) 

 

Visionary Grants 

 
** Reminder ** 

 

 

At-risk, vulnerable 

populations; preventing 

violence; behavior-health 

connection ; understanding 

and eliminating stigma amd 

prejudice. 

Please see more details below 

 

 

  

 

 סדנאות וכנסים

 

 

 

 מכללת אורנים

 

 קול קורא לכנס השנתי למחקר,

 יצירה והוראה:

 חינוך בהוויה מפוצלת

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 הודעות רשות המחקר

 

 
 :בכםילתשומת ל

 
 אפשרויות מימון פתוחות מאת משרד הביטחון האמריקני:מגוון 

Department of Defense (DOD) 

 בתכנית:

Congressionally Directed Medical Research Program (CDMRP) 

 קולות קוראים לחודש מרץ:

Amyotrophic Lateral Sclerosis Research Program (ALSRP) 

 

 
 

 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!

 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 

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

 

 

  

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


 
 לפרטים נוספים

 

 
 הודעה בנושא:

 
HPC (High Performance Computing) 

 
 מאת רשות המחקר

 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות •

 

 
 

 

 
 

 המועצה להשכלה גבוהה

 הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(
 

 מוסדי מחקר ציוד למענקי בקשות להגשת תחרותי קורא קול

 )תשפ"א(ב'  מחזור- המחקר  לאוניברסיטאות

 

 עמודים 2יש להגיש הצעה מקדמית באורך של עד  –למעוניינים להגיש בקשה 

 לרשות המחקר – 27.2.20עד התאריך 

 

 .מוסדי מחקר ציוד ברכישת ת"ות להשתתפות בקשות המחקר להגיש פונה לאוניברסיטאות הוועדה לתכנון ולתקצוב 
 ומנוהל של משתמשים רחב ציבור של המחקר צורכי את המשרת בסיסי מדעי ציוד ברכישת לסייע התכנית היא  מטרת
 בלבד. המחקר באוניברסיטאות מוסדי באופן

 

 .ט"תשע עד למדע הלאומית הקרן י"ע המופעלת לתכנית דומים עקרונות על זו מתבססת תכנית

 הציוד מענקי היתר, לגובה המתייחסים, בין מהותיים הבדלים מספר קיימים התכניות בין ,זאת עם

 .ועוד הרכישה בעלויות המוסדות השתתפות בתכניות, לשיעורי

 
 .QST -ימים אלה בוחנת ות"ת פתיחה של תכנית למענקי ציוד מחקר מוסדי לתחומי הב 

  .המוגשות במסגרת הקול הקורא הנוכחי לפיכך, ות"ת ממליצה לקחת מידע זה בחשבון בעת גיבוש הבקשות
 

 .בציוד העיקריים המשתמשים בכירים, שהם חוקרים שלושה ע״י תוגש בקשה כל



 
 :עלות הציוד הנרכש וגובה המענק

 

 מעלות הציוד הנרכש, 75%שיעור ההשתתפות המקסימלי של ות"ת הוא עד  ❖
 .25%השתתפות המוסד המינימלית עומדת על ₪. מיליון  3.6ובסכום שלא יעלה על 

 הקרן מאפשרת לרכוש ציוד יקר יותר, אך היא לא תעלה את גובה המענק המקסימלי.
 
 . 1.10.20 המענק החל מהתאריך בכספי להשתמש ניתן ❖

 המענק. כספי על ססתהתחייבות המתב יצירת או המענק כספי של בפועל הוצאה משמעו המענק ביצוע

 

 .1.3.20מיום  החל שנרכשו ,המענק באישור הנכללים ציוד, פריטי לכלול ניתן המענק בהוצאות ❖

 

o וכדומה מלגות לסטודנטים הציוד, לרבות להפעלת מקצועי אדם-כוח להעסקת מיועדים לא המענק כספי.  

להגיש בקשה גם לקול הקורא הייעודי לגיוס  –אדם להפעלת הציוד החדש -אנו ממליצים לכל מי שנדרש לכוח

 אדם, המופיע מטה.-והעסקת כוח
 

 לבד. ב רמחקה וניברסיטאותא י"ע תכניתל וגשוי וסדימ חקרמ יודצ רכישתל קשותב 

 .במחזור בקשות 3 עד להגשת מוגבלת כל אוניברסיטה

הצעה מקדמית באורך של עד  לרשות המחקרלפיכך, החוקרים המעוניינים להגיש בקשה לרכישת ציוד מוסדי יעבירו 

 עמודים, המציינת את: 2

 שמות החוקרים המגישים -

 שם הציוד / המערכת -

 קהל היעד ומיקומו המיועד של הציוד  -

 עלות הציוד -

 הצדקת רכישת ציוד זה -

 האם זהו ציוד קיים / ישן שיש להחליפו או שמדובר בציוד / מערכת חדשה? -

 ועד היום(? 1.3.20האם הבקשה מוגשת עבור ציוד שכבר נרכש )החל מהתאריך  -

 האם יהיה מימון משלים ממקור אחר למערכת / ציוד זה? -

אדם להפעלת הציוד החדש? -ל הקורא לגיוס והעסקת כחהאם החוקרים המגישים מתכוונים להגיש הצעה לקו -

 אם כן, פרטו.

 

 27.2.20תאריך הגשה לרשות המחקר )הצעה מקדמית לרשות המחקר(: 

 30.4.20לפי הזמנה(:  -תאריך הגשה לרשות המחקר )הצעה מלאה 

 14.5.20תאריך גשה מרוכזת לקרן על ידי המוסד: 

 

 בחזרה לטבלה  קול קורא וטופס להגשת ההצעה המלאה 

 

 
 

 

 

 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/02/Call_for_Proposals_VATAT_TsiudMosdi_05.2020.pdf


 

 
 

 המועצה להשכלה גבוהה

 הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(
 

  מקצועי אדם-כוח קליטת למענקי בקשות להגשת תחרותי קורא קול

  המחקר באוניברסיטאות ולניהולו ציוד מחקר מוסדי להפעלת

 )תשפ"א(ב'  מחזור 

 
 או ששודרג במסגרת התכנית הייעודית של ות"ת הקורא מיועד להפעלת ציוד שנרכש  הקול

 במחזור א' או ב'.

 

 פ,"תש משנת החל ת"בות שהופעלה המחקר לאוניברסיטאות מוסדי מחקר ציוד התכנית למענקי לצד

המומחים  וותצ ציוד מחקר מתקדם, המליץ של ובהפעלה בהקמה, בפיתוח המקצועי האדם-כוח של חשיבותו ועקב

 .המוסדיות לתשתיות המקצועי האדם-נושא כוח לקידום תכנית הקמת על לתשתיות מחקר שהוקם ע"י ות"ת

 

 של ובהעסקה בקליטה ת"ות להשתתפות בקשות המחקר להגיש לאוניברסיטאות פונה ת"ות

 המענקים מיועדים לסיוע בהעסקת .ציוד המחקר המוסדי של להפעלתו ולניהולו גבוהה ברמה מקצועי אדם-כוח

 האדם המקצועי בתפקידים וברמות הרלוונטיות.-אדם חדש במוסד וכן לסיוע בהגדלת מצבת כוח-כוח

 

 שיפעיל מקצועי אדם-כוח של ובהעסקה בגיוס לסיוע בקשות ורק אך לזכות יכולות זו בתכנית  (!)

 )במחזור א' או ב'(. ת"ות של מוסדי ציוד למענקי התכנית במסגרת ששודרג או חדש, שנרכש מוסדי ציוד

 
 :תקופה וגובה המענק

 

 החדשה המחקר לתשתית המקצועי האדם-כוח העסקת מעלות  50%עד יממנו התכנית מענקי ❖

 .בשנה ₪ 175,000 ועד

 
 .שנים ארבע עד של לתקופה יינתנו התמיכה מענקי ❖

 נוספות לפחות,  שנים ארבע למשך המשרה קיום את להמשיך המוסד בהתחייבות מותנה המענק

 .שנים רצופות שמונה במשך הפרק שעל המשרה את לקיים המוסד מתחייב שבמצטבר כך

 

 ( הרלוונטי להפעלת הציוד.PhDהאדם המקצועי להיות בעל תואר שלישי )-על כוח •

 

 

 

 



 

 .מחזורב קשותב 3 דע הגשתל וגבלתמ ל אוניברסיטהכ 

 הצעה מקדמית  לרשות המחקרלפיכך, החוקרים המעוניינים להגיש בקשה לרכישת ציוד מוסדי יעבירו 

 באורך של עד עמוד אחד, המציינת את:

 שמות החוקרים המגישים -

 שם הציוד / המערכת -

 במסגרת איזו תכנית נרכש הציוד )מחזור א' / מחזור ב'( -

 תיאור התפקיד -

 פרופיל כוח האדם המקצועי -

 

 27.2.20תאריך הגשה לרשות המחקר )הצעה מקדמית לרשות המחקר(: 

 30.4.20לפי הזמנה(:  -תאריך הגשה לרשות המחקר )הצעה מלאה 

 14.5.20תאריך גשה מרוכזת לקרן על ידי המוסד: 

 

 בחזרה לטבלה  קול קורא וטופס להגשת ההצעה המלאה 

 
 

 
 

 המועצה להשכלה גבוהה

 הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(
 

 דוקטורנטיות מצטיינות-תכנית מלגות לבתר

 "ב(תשפ –מחזור ח' )תשפ"א 

 

 בחו"ל  -דוקטורט לדוקטורנטיות מצטיינות -מלגות להשתלמות בתר

 בכוונה לקליטה עתידית בסגל האקדמי בישראל

 

 * אנא הפנו את המידע למועמדות הרלוונטיות *

 
פרופ' רבקה כרמי, בראשות  ,בהמשך להמלצות הצוות לבחינת מצבן של נשים בסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה

החליטה הוועדה לתכנון ולתקצוב לפעול לקידום השוויון המגדרי במוסדות להשכלה גבוהה, ובין היתר לכונן תכנית מלגות 

 .לבתר דוקטורנטיות מצטיינות החל משנת תשע"ד

 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/02/Call_for_Proposals_VATAT_KoahAdam_TsiudMosdi_05.2020.pdf


 

טורט דוק-: לסייע לדוקטורנטיות מצטיינות מאוניברסיטאות המחקר בישראל לצאת להשתלמות בתרמטרת התכנית

 באוניברסיטאות מובילות מחו"ל, במטרה לקלוט אותן עם סיום ההשתלמות כחברות סגל אקדמי באוניברסיטאות בישראל.

 בטווח הארוך, המטרה היא להביא להגדלת מספר חברות הסגל האקדמי באוניברסיטאות המחקר בישראל.

 

 : מדעי המחשב, הנדסה, מדעים פיזיקאליים.תינתן העדפה לתחומי ידע בהם קיים מחסור בנשים בסגל האקדמי, כמו

 

 :תנאים לקבלת המלגה

 

 קיום מהמוסד הקולט  המועמדות שיוגשו ע"י אוניברסיטאות המחקר התקבלו להשתלמות בחו"ל וזכו במלגת ❖

 לצאת ללימודי פוסטדוקטורט בחו"ל לתקופה לח או כל מלגת פוסט דוקטורנט אחרת, ובכוונתןאו מהמוסד השו

 .שלא תפחת משנתיים

 

 להשתלמות ובעת תחילת המועמדות צפויות לקבל את התואר השלישי שלהן לא יאוחר משנה לאחר היציאה ❖

 .השלישי שלהן השתלמותן לא יחלפו למעלה מארבע שנים ממועד קבלת התואר

 

השתלמותה בחו"ל תפנה אל  וסד השולח יקבל מהמועמדת ויעביר לות"ת את הצהרתה כי לקראת השלמתהמ ❖

בבקשה להצטרף כחברת סגל, ובמידה שיבשילו התנאים  ,מוסדות אקדמיים בארץ לרבות האוניברסיטה השולחת

 .כחברת סגל לכך אכן תצטרף אל אחד מהם

 

 סגל אקדמי בכיר, במסלול הרגיל,  בארץ או בחו"ל.לא יתקבלו מועמדות להן היה בעבר מינוי כחבר  ❖

 

 דולר בשנה )במחירי תקציב תשפ"א(, לתקופה של עד שנתיים, 40,000 – 30,000: גובה המלגה

 בהתאם למצה המשפחתי של המלגאית כדלקמן:

 

 

 

המלגות מיועדות לנשים בכל מצב  משפחתי שהוא. יחד עם זאת, הות"ת מוצאת לנכון לעודד במיוחד נשים בעלות 
 .שפחה וקריירהמשפחה, וזאת על רקע החסמים הקשורים בצורך לשלב חיי מ

 

 : הוצאות מחיה, כרטיסי טיסה למלגאית ולמשפחתה והוצאות בגין המלגה מיועדת לסיוע בהוצאות להלן

 מעבר המשפחה לחו"ל.

 

 דוקטורט במסלול המשולב-תאפשר גם הגשת מועמדות אשר התקבלו להשתלמות פוסטת 

 )חלקו בארץ, חלקו בחו"ל(.

 

 מועמדות למלגה מידי שנה. 4להגיש עד כל מוסד ראשי  ❖

 יש להעביר את טופס הבקשה המלא לבית הספר ללימודים מתקדמים.

 



 

 25.3.20תאריך ההגשה לביה"ס ללימודים מתקדמים: לכל המאוחר בתאריך 

  kerenak@ariel.ac.ilלשאלות אודות ההגשה ולהגשת הבקשות המלאות, יש לפנות לגב' קרן גדליה, במייל: 

 

 20.4.20תאריך גשה מרוכזת לקרן על ידי המוסד: 

 

 בחזרה לטבלה    טופס דיווח   טופס הגשת בקשה  קול קורא 

 

 

 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
 

 דוקטורט בחו"ל-קול קורא להגשת מועמדות למלגות בתר 

 2021 – 2020הפיזיקה הגרעינית לשנת הלימודים בתחום 

 * אנא הפנו את המידע למועמדים הרלוונטיים *
 

 דוקטורט בתחום הפיזיקה-האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מפעילה תכנית מלגות בתר

 הגרעינית. מטרת התוכנית להרחיב ולבסס את המצוינות האקדמית של התחום בישראל. 

 

 דוקטורט-קרים צעירים מצטיינים המעוניינים לצאת להשתלמות בתרהמלגות מיועדות לחו

 , 2021 – 2020בתחום הפיזיקה הגרעינית בשנה האקדמית  באחד המוסדות המובילים בחו"ל

 . דוקטורט הראשון בחו"ל-ושזה להם הבתר

 

 :רשאים להגיש את מועמדותם מי שעומדים בקריטריונים הבאים

 תושבי קבע בישראל -

 , ושטרם היו בהשתלמות1.3.17תואר דוקטור בפיזיקה, אשר קיבלו את התואר לאחר בעלי  -

 דוקטורט בחו"ל, וכן סטודנטים שנמצאים בעיצומה של כתיבת עבודת הדוקטור וצפויים לקבל-בתר

 .1.6.20את התואר לפני 

 

 : תחום הפיזיקה הגרעיניתתחומי מחקר

 

 בחו"ל.למשך שנת מחקר אחת ₪  160,000: תקופה ותקציב

 .הזוכים יכולים לבקש פריסה של המענק לשנתיים

 

 .ש להגיש את הבקשה לבית הספר ללימודים מתקדמיםי 

 לשאלות אודות ההגשה ולהגשת הבקשות המלאות, יש לפנות לגב' קרן גדליה,

  kerenak@ariel.ac.ilבמייל: 

 

mailto:kerenak@ariel.ac.il
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/02/Call_for_Proposals_VATAT_PostDocWomen_04.2020.pdf
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 24.2.20המועד האחרון להגשה לביה"ס ללימודים מתקדמים: לכל המאוחר בתאריך 

 1.3.20המועד האחרון להגשת מועמדות: 

 
   בחזרה לטבלה    קול קורא באנגלית    קול קורא

 

 
 

 
 

 פיקוד העורף
 

 בית התוכן של צה"ל ומפקדת פיקוד העורף –"מערכות" 

 קול קורא למאמרים: גיליון ראשון של כתב העת "מערכות עורף"

 
 ל ומפקדת העורף יזמו הוצאה לאור של כתב העת על נושאי החזית האזרחית."מערכות" בית התוכן של צה"

מאמרים, כתבות, טורי דעה בליווי תמונות ויעסוק בחזית  12-והוא יכיל כ 2020הגיליון הראשון מיועד לפרסום ביוני 

 האזרחית על כל היבטיה.

 

 :ההיבטים הראויים לכתיבת מאמרים לכתב העת הם

 פיקוד העורף, משטרת ישראל, כבאות והצלה לישראל,  –יים ארגוני החירום הלאומ •

 מד"א והתיאום ביניהם

 חילוץ והצלה •

 מיגון ומקלוט •

 רפואה בחירום •

 חוסן לאומי •

 הרשות המקומית ומקומה במצבי חרום •

 המחוז בפיקוד העורף •

 הכשרה והדרכה של סגלי חירום בצבא ובמשק •

 הדרכה והנחייה של האוכלוסייה בחירום •

 התודעה והתקשורת בחירוםמרכיב  •

 משק לשעת חירום )מל"ח( •

 תשתיות ומערכות חיוניות לחירום •

 פיקוד ושליטה על מערכות החירום •

 נושאים אחרים לפי עניין •

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/02/Call_for_Proposals_IASH_PostDoc_2020_2021.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/02/Call_for_Proposals_IASH_PostDoc_2020_2021_English.pdf


 

o .מדובר בכתב עת חדש והוא לא נמצא ברשימת כתבי העת השפיטים לפי ות"ת, נכון לזמן זה 

 

 28.2.20המועד האחרון להגשת התקצירים: 

 

 מילה( 4,000רון להגשת המאמרים )בהיקף של עד המועד האח

 31.3.20מילה(:  1,000וטורי דעה )עד 

 
 חזרה לטבלהב   קול קורא

 

 
 

 קול קורא לשיתוף פעולה מחקרי עם פיקוד העורף
 בסימן מגזר שני ושלישי בחירום

 
מדור המחקר של פיקוד העורף מבקש להעמיק את הידע והפעילות המחקרית בנושא מגזר שני  2020במהלך שנת 

 ושלישי בחירום. פיקוד העורף מזמין את קהל החוקרים בתחום מדעי החברה לשלוח מאמרים וחומרים נוספים

 וכן הצעות לשיתוף פעולה במחקר בנושאים הרלוונטיים.

 
 :הגדרות

 מגזר העסקיה - מגזר שני ❖

 ארגונים חברתיים ללא מטרת רווח – מגזר שלישי ❖

 

 :היבטים למחקר

 היערכות •

 תפקידים •

 צרכים •

 תרומה ומיצוי יכולות בעת חירום •

 התמודדות במהלך אירוע וכו'. •

 

 בחזרה לטבלה   קול קורא

 
 

 
 

 המרכז הישראלי לקידום המחקר בתחבורה חכמה
 

 מלגות הצטיינות לסמסטר אביב תש"פ
 

 * אנא הפנו את המידע למועמדים הרלוונטיים *

 
 המרכז הישראלי לקידום המחקר בתחבורה חכמה בטכניון בשיתוף אוניברסיטת בר אילן הוקם ביוזמת 

 . המועצה להשכלה גבוהה במטרה לעודד מחקר ופיתוח, יזמות ותעשייה בתחום התחבורה החכמה בישראל

 לחוקרים בתואר שני עם תזה, תואר שלישי ופוסט דוקטורטבמסגרת תקציבו, מעניק המרכז מלגות 
 . בנושאי תחבורה חכמה, במטרה לעודד ביצוע מחקרים בתחום

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/02/Call_for_Articles_MaarchotOref_02.2020.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/02/Csll_for_Collaboration_PikudHaoref_03.2020.pdf


 
 ומעלה, לתואר שני עם תזה, תואר שלישי או פוסט דוקטורט, 80%מודים של על המגיש להיות סטודנט בהיקף לי ❖

 עם נושא מחקר מאושר בתחום התחבורה החכמה.
 

 .2020סטודנטים שיזכו במלגות במחזור זה יהיו זכאים להגיש בקשה לקבלת מלגה גם עבור סמסטר סתיו  ❖
 

 ₪. 0030,0ועד ₪  5,000נע בין  סכום המלגה בסמסטר אביב: גובה המלגה
 

 : סטודנטים לתארים מתקדמים )תואר שני עם תזה ותואר שלישי(

 1.3.20: הגשה מבית הספר ללימודים מתקדמים. התאריך האחרון להגשה

  kerenak@ariel.ac.ilיש להעביר את הבקשות לגב' קרן גדליה, במייל: 

 

 27.2.20: הגשה לרשות המחקר עד התאריך פוסט דוקטורנטים
 

 8.3.20תאריך אחרון להגשה: 
 

 בחזרה לטבלה    קול קורא
 

 
 

 ות נסיעות לכנסים בשנה"ל תש"פמלג
 

 * אנא הפנו את המידע למועמדים הרלוונטיים *

 
המלגה נועדה לסייע לסטודנטים לנסוע לכנסים בינלאומיים, המתקיימים בחו"ל לצורך הצגת מחקרים בתחום תחבורה 

ולסייע לחשיפת החוקרים חכמה, לסייע לחשיפת החוקרים והאקדמיה הישראלית בעולם במחקר בנושא תחבורה חכמה 

הצעירים לנעשה במחקר העכשווי בעולם. כמו כן, נועדה המלגה לעודד קשרי אקדמיה ומחקר בינלאומי בטווח הארוך 

 בתחום התחבורה החכמה.

 

 ומעלה, לתואר שני עם תזה, תואר שלישי או פוסט דוקטורט, 80%על המגיש להיות סטודנט בהיקף לימודים של  ❖

שר בתחום התחבורה החכמה. המגיש יהיה רשאי לקבלת את מלגת הנסיעה גם אם סיים עם נושא מחקר מאו

 להיות סטודנט לפני מועד הכנס. על הסטודנט להיות כותב ראשון במאמר שהוגש.

 
 ניתן להגיש בקשה לכנס שלגביו הוגשה בקשת השתתפות גם אם טרם התקבלה תשובה, או לגבי כנס/ים ❖

 . 2020כל עוד הכנס מתקיים עד סוף ספטמבר  שהסטודנט מתכוון להגיש, וזאת

 
 קבלת המלגה מותנית בהוכחת השתתפות בכנס ומתן הרצאה/פוסטר, והכספים ישולמו רק כנגד קבלות ❖

 . וכללי החזר אש"ל מקובלים, ובכל מקרה עד תקרת סכום המלגה שנקבע מראש

 
 ₪. 5,000ועד ₪  1,500: סכום המלגה לנסיעה לכנס יהיה בין גובה המלגה

 

 : סטודנטים לתארים מתקדמים )תואר שני עם תזה ותואר שלישי(

 1.3.20: הגשה מבית הספר ללימודים מתקדמים. התאריך האחרון להגשה

  kerenak@ariel.ac.ilיש להעביר את הבקשות לגב' קרן גדליה, במייל: 

 

 27.2.20: הגשה לרשות המחקר עד התאריך פוסט דוקטורנטים
 

 8.3.20תאריך אחרון להגשה: 
 

 לטבלהבחזרה    קול קורא

mailto:kerenak@ariel.ac.il
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/02/Call_for_Proposals_TahburaHachama_03.2020.pdf
mailto:kerenak@ariel.ac.il
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/02/Call_for_Proposals_TahburaHachama_03.2020.pdf


 

 
 

 סקר המרכז הישראלי לתחבורה חכמה

 

 אילן, מתחיל את דרכו,-וף עם אוניברסיטת ברהמרכז הישראלי לתחבורה חכמה של הטכניון, בשית

ומבקש מהחוקרים בתחום להקדיש מס' דקות מזמנם למילוי סקר אשר יסייע בזיהוי הנושאים ה"חמים" במסגרת תחומי 

 המחקר שהוגדרו, ויאפשר לחוקרים לקחת חלק בפעילויות המתוכננות למרכז, כרצונם.

 
 קישור לסקר     פרטים אודות המרכז

 

חזון המרכז הוא לאגד את קהילת המחקר והפיתוח של התחבורה החכמה בישראל ולהוות מנוף להיקף הפעילות 

 בתחום. המחקרית 

 

 דיסציפלינרי במהותו ולכן מצריך שיתוף פעולה בין חוקרים -המחקר בתחום התחבורה החכמה הוא אינטר

 ממוסדות שונים ומגוונים, כמו גם דיאלוג הדוק בין האקדמיה, התעשייה ומקבלי ההחלטות.

 

 :שורים עיקרייםלאור זאת, יפעל המרכז החדש לחיזוק תחום התחבורה החכמה באקדמיה בישראל בארבעה מי

 עידוד המחקר בתחום התחבורה החכמה תוך שיתוף פעולה בין האקדמיה, התעשייה ומקבלי ההחלטות .1

 גיבוש קהילה אקדמית פעילה .2

 יצירת מוקד ידע למחקר ופיתוח בתחום .3

 העצמת ההון האנושי .4
 

 בחזרה לטבלה

 
 

 
 

Samuel Waxman Cancer Research Foundation 

Israel Cancer Research Fund 

The Alan. B. Slifka Foundation, Inc. 
 

Request for Applications 
 

* One-page Letter of Intent * 

 
The Samuel Waxman Cancer Research Foundation (SWCRF), the Israel Cancer Research Fund 

(ICRF) and the Alan B. Slifka Foundation (ABSF) are pleased to announce a special Request for 

Applications (RFA) for the Max Ritvo, Alan Slifka and Desiree Dato Fund for Fusion-Oncoprotein 

Cancers and Metastasis awards. 

https://www.themarker.com/labels/transportationofthefuture/1.8033932
https://technion.qualtrics.com/jfe/form/SV_eeXMnXhWfHf7eYd


 

This is a grant to support collaborative science conducted by co-investigators in the United States of 

America (USA) and Israel. One application will be submitted per institution. 

 

Recipients of these awards are encouraged to develop collaborations with other investigators to 

continue scientific interactions beyond the term of their grant and form a society of investigators. 

 

Research Fields: The research proposal should address at least one of the following topics: 

1. Cancers driven by fusion oncoproteins with Ewing sarcoma as the prototype. 

2. The roles of epigenetic dysfunction or tumor microenvironment in the development 

of metastatic cancer 

 

Themes of research funded by the Foundations in the past have included: 

• Transcription-based approaches to cancer  

• Novel therapies/pathways to overcome defective differentiation of cancer cells  

• The study of chromosomal translocations, the oncogenes they generate and their role in cancers 

like sarcoma  

• Modeling of the processes of metastases and drug resistance  

• Targeting aberrant signaling pathways characteristic of the malignant phenotype  

• Selective apoptotic agents and pathways 

 
Budget and Period: $ 125,000 to each side ($ 250,000 in total), for a period of 2 years. 

 

RA Deadline (LOI): 1.3.20  

Deadline (LOI): 15.3.20 

 
RA Deadline (Full, by invitation): 24.3.20 

Deadline (Full, by invitation): 15.4.20  

(Attention: This date falls on the Passover holidays. The Research Authority will not be 

working on this day. Therefore, it is strongly advised to submit the proposal to the RA 

on the mentioned deadline). 

 
 Call for Proposals   Back to Table 
 

 

 •● עדכונים ותזכורות •●
 

 
 
 
 

https://www.icrfonline.org/sites/default/files/media/SWCRF%20-%202020%20RFA.pdf


 

 
 

American Psychological Foundation (APF) 
 

Visionary Grants 
 

** Reminder ** 

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

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

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

military, those who are incarcerated or economically disadvantaged) 

• Preventing violence 

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

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

age, disability and socioeconomic status) 

 

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

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

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

 

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

 
RA Deadline: 18.3.20 

Deadline: 1.4.20 

Call for Proposals   Apply Onliine   APA Home Page   Back to Table 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

 
 

 מכללת אורנים
 

 קול קורא לכנס השנתי למחקר, יצירה והוראה:

 חינוך בהוויה מפוצלת
 

 המציאות הישראלית בת ימינו רוויה מאבקים, עימותים, אפליה ויחס מדיר ומפצל כלפי קבוצות אוכלוסייה שונות.

 מהגיל הרך ועד האקדמיה, כגורם בעל השפעה על תפיסות, עמדות ומגמות חברתיות. –זו ניצב עולם החינוך  במציאות

הכנס יעסוק במקומם של החינוך וההוראה כגורם מאחד, הפועל ליצירת "טוב משותף" בתוך ההוויה הישראלית המפוצלת 

 ל"שבטים" ומגזרים.

 

 ., במכללת אורנים16:00 – 9:00ת , בין השעו2.7.20הכנס יתקיים ביום חמישי, 

 

 :נושאי הכנס

 חינוכיות בחברה הישראלית בראי זמנים עברו.-סוגיות חברתיות -

 אוטופיות של טוב משותף וממשותן ההיסטורית. -

 תרבותיות הישראלית.-פולמוסים בחברות מקוטבות והרלוונטיות של מחקרן לרב -

 גישות, שיטות ועשייה. -תרבותית ומשתנה -חינוך והוראה בחברה רב -

 תרבותיות מגוונות.-הזהות המקצועית של המורה, המחנך ואיש האקדמיה בסביבות רב -

 הכשרת מורים לקראת מציאות מפוצלת. -

 היבטים מחקריים ומעשיים. –השדה החינוכי במקום מכיל ומאחד  -

 
 .טופס זהחוקרים המעוניינים לקחת חלק בכנס מוזמנים להגיש הצעה באמצעות 

 
 : סוגי ההצעות שניתן להגיש

 הצעה להצגת מחקר •

 הצעה לעשייה בתחום ההוראה •

 

 בחזרה לטבלה   קול קורא

 

 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,

 

 :לתשומת לבכם, מספר הודעות מטעם רשות המחקר

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0hsIcebVAkyJLAbfxLk0BHi_bld-_eIDIXOIfAmNYRVPPlQ/viewform
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/02/Call_for_Participation_OranimConference_03.2020-1.png


 תשמש את ות"ת לצורך תגמול המוסדות  ORCID -עתיד הקרוב מערכת הב 

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

 וכדומה. "מקפ, קריטריוניםלרבות בעניין: 

 

 ORCIDלפיכך, אנו מבקשים מכל חבר סגל לוודא שיש ברשותו חשבון 

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

 

 ובאתר רשות המחקר. כאןמדריך זמין לשימושכם 

 .מעשית ע"י אסיה צ'רניאבסקי מרשות המחקר ORCIDמדי יום חמישי מועברת סדנת 

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

 

 בחזרה לטבלה    ORCIDמדריך 

 
 

 בישראל, (HPC)ישוב על חגבי הקמה של תשתית לאומית לל ימים אלו נערכת בחינה ברמה הלאומיתב 

 בין היתר, לטובת חוקרים מהאקדמיה ומהתעשייה. 

 באוניברסיטאות תהיה על בסיס הצורך  הצטרפות מל"ג/ות"ת לפרויקט לאומי זה או ההשקעה בתשתיות אחרות

 האקדמי במחקר ובהוראה אשר יעלה מהמוסדות השונים.

 
לשם הבנת ומיפוי צורך זה בהווה ובעתיד, אתם מתבקשים לענות על שאלון שהפיץ אגף אסטרטגיה ובינלאומיות 

 https://www.surveymonkey.com/r/HV7LXK7במל"ג/ות"ת בקישור הבא: 

  אם יש בידכם מידע לגבי שימוש במחשוב על או בשירותי ענן בעבר או בעתיד, -כמו כן 

 נשמח שתעדכנו גם אותנו ברשות המחקר.

 
 בחזרה לטבלה

 
 

 :ריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניותע 

 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 -אפשרויות מימון 

 

 

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
https://www.surveymonkey.com/r/HV7LXK7
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 יש  ולהחתימו כנדרש. טופס בקשה למימון משלים במקרים בהם נדרש מימון משלים, יש למלא את   ·

 ac.ilalonaba@ariel. : 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

