
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

4.2.20 -11.2.20  

 הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

   מתאים לפקולטות מילות מפתח קול קורא

 

 

 

 

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה 

 )מאל"ו(

 

 קול קורא להגשת הצעות לקרן 

 2020מחקר מאל"ו 

 

 

ההבנה, הידע, השימושים והפיתוח 

מבחנים וכלי מדידה והערכה  של

פסיכומטריים, פסיכולוגיים, 

 אבחוניים וייעוציים:

מתודולוגיות ; יישומים במדידה 

והערכה ; סיכונים בתחומי המדידה 

וההערכה ; סוגיות חישוביות, 

 משפטיות, אתיות וחברתיות

                 

  

 

 
 

 קרן קימת לישראל )קק"ל(
 

בנושא  12814/19קול קורא מס' 

 מחקרים עבור המדען הראשי

 

 

שינויי אקלים: הפחתת פליטות 

והערכות לשינוי הצפוי ; שיקום נחלים 

וניהול אגני היקוות ושטחים פתוחים ; 

 
 
 

  



מאגרי וגופי מים ; מחקרי צפרות 

 יישומיים

 

 
 
 

 רשות החשמל
 

 קול קורא היוועצות עם הציבור

בנושא יעדי ייצור חשמל באנרגיה 

 מתחדשת לשנת

 

 

 :מתקני ייצור של אנרגיה מתחדשת

שטחים מתאימים להקמה ; 

-טכנולוגיות רלוונטיות, התאים הפוטו

וולטאים, תפיסת השטח והיקף 

המתקנים הנדרש לעמידה ביעד 

הייצור ; כלים הנדרשים לקליטת 

 מתקני ייצור ברשת החשמל

                 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ResMed Foundation 
 

Clinical Research Proposals 
 

 

Sleep disordered breathing 

(SDB), with a primary focus on 

positive airway pressure 

therapies and ventilation-based 

treatments: evaluation, 

diagnosis, treatment and 

management ; 

Morbidities associated with 

SDB: 

Cardiovascular disease, 

metabolic syndrome, diabetes, 

morbid obesity; 

SDB in conjunction with 

occupational health safety, 

asthma and anesthesiology, 

chronic obstructive pulmonary 

disease, 

pregnancy/preeclampsia 

 

 
 

  

 
 

Volkswagen Foundation 
 

Thematic Call: 

Global Issues: 

 

Global mobility influence on 

general health research, 

 
 

  



Mobility - Global Medicine and 

Health Research 

 

global medicine and health 

research 

 

 

 
 
 

Jeffrey Modell Foundation 
 

Translational Research Program 
 

 

Primary immunodeficiency: 

Novel defects, early diagnosis, 

therapeutic strategies, 

translational impact and more. 

 

                

  

 

 קולות קוראים פנימיים

 

  

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 רשות המחקר

 

קורא לעידוד שת"פ מחקרי עם קול 

 אוניברסיטאות מובילות באסיה

 

 

 

 
 כל התחומים

 

  

 

 עדכונים ותזכורות

 

  

 

 

 

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

 

  

 

The Ministry of Science and 

Technology (MOST) 

Israel Cancer Research Fund 

(ICRF) 

 

 

 
 

All areas of cancer research 

 

 

  



Gesher Award 

For Academic Excellence in the 

field of Cancer Research 
 

Application Deadlines Updated  

 

 

 סדנאות וכנסים
 

  

 

First Israeli Biometric 

Winter School 

 

 

Biometric applications 

 

  

 

Holocaust Educational 

Foundation of Northwestern 

University 

The Holocaust Research 

Institute at Royal Holloway 

of London 

The Pears Foundation 

 

European Summer Institute 

Fellowship on the Holocaust  

and Jewish Civilization 2020 

In Europe 

(10-day residential course) 

 

 

 

 

 

 

The field of Holocaust 

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) 

 

 
 

 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.

 

 

 נושאים נוספים לקולות הקוראים שיופיעו בניוזלטר!הציעו 

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

 בקישור זהידי מילוי השאלון הקצר -על

 

 

 

 ORCIDשותו חשבון על כל חבר סגל לוודא שיש בר

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

 

 לפרטים נוספים
 

  

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


 
 הודעה בנושא:

 
HPC (High Performance Computing) 

 
 מאת רשות המחקר

 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות •

 
       
       
         

 
 

 

 
 

 המרכז הארצי לבחינות ולהערכה )מאל"ו(

 2020קול קורא להגשת הצעות לקרן מחקר מאל"ו 

 

 הארצי לבחינות ולהערכה הוקמה במטרה לקדם את הידע ואת השימושים במבחנים,הקרן למענקי מחקר של המרכז 

וכן מתודולוגיה וכלים סטטיסטיים ופסיכומטריים שונים בתחומי החינוך, הייעוץ וההשמה המקצועית, ובתחום לקויות 

 ולה עםבשיתוף פעהלמידה. הקרן מציעה תמיכה כספית למחקרים הנעשים במוסדות להשכלה הגבוהה בישראל 

 , בהתאם לתקנון הקרן.חוקרי מאל"ו

 
 : הקרן תתמוך בנושאים שעשויים לקדם את ההבנה, הידע, השימושים והפיתוח של מבחניםתחומי מחקר

 פסיכולוגיים, אבחוניים וייעוציים, ואת הקשרים בין אלו לבין  ,ושל כלי מדידה והערכה פסיכומטריים

 :כללםההשכלה הגבוהה ומערכת החינוך והחברה, ב

 מתודולוגיות מתקדמות במדידה ובהערכה •

 יישומים במדידה ובהערכה •

 מדידה והערכה כמנוף חברתי, חינוכי, תרבותי וכלכלי •

 סיכונים בתחומי המדידה וההערכה •

 סוגיות חישוביות במדידה ובהערכה •

 סוגיות משפטיות, אתיות וחברתיות במדידה ובהערכה •

 



 לתקופה של עד שנתיים., ₪  50,000: עד תקציב
 

מחקר יבוצע ע"י חוקר ממאל"ו בשיתוף עם חוקר מהאוניברסיטה. אחד מהחוקרים ישמש כמגיש הבקשה ה 

וכחוקר הראשי. חוקר הראשי יהיה אחראי לביצוע המדעי של המחקר. ההתקשרות תהיה בין קרן מאל"ו, החוקר 

 י והאוניברסיטה.הראש

 
 16.4.20תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 30.4.20תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה   מחקרים שמומנו ע"י הקרן בעבר   תקנון הקרן   הנחיות וטופס הגשת בקשה   עמוד הבית   קול קורא

 
 

 
 

 קרן קימת לישראל )קק"ל(
 

 בנושא מחקרים עבור המדען הראשי 12814/19קול קורא מס' 
 

לישראל פונה בזאת למוסדות מחקר מוכרים וחוקרים במדינת ישראל להגיש בקשות אגף המדען הראשי בקרן קימת 

 . 2019לתמיכה בהצעות מחקר לשנת 

 
 יעדי המחקר: :תחומי המחקר

 

  (Adaptation)והערכות לשינוי הצפוי (Mitigation) הפחתת פליטות  –שינויי אקלים  ❖

 שימוש חדשני באנרגיות מתחדשות -

 אנרגיות מתחדשות שיטות חדשניות לאגירה של -

 על ידי עצים, צמחייה או מערכות אחרות  CO2)אמצעים להגברת קליטת גזי חממה )לא רק -

 אמצעים לגילוי מוקדם של שריפות יער, ומודלים להערכת התפתחות שריפות יער  -

 בחינת השפעת השינוי הצפוי על המערכת הטבעית )צמחייה, קרקע ומים( -

 ורים אורבנייםשיטות מתקדמות למניעת הצפות באז -

 

 שיקום נחלים וניהול אגני היקוות ושטחים פתוחים ❖

 שיטות וגישות חדשניות לשיקום נחלים או חלק מאגן היקוות של נחל -

https://www.nite.org.il/wp-content/uploads/2020/01/Kol_Kore-2020.pdf
https://www.nite.org.il/research-and-publications/nite-research-fund/
https://www.nite.org.il/wp-content/uploads/2020/01/request_form_malo.pdf
https://www.nite.org.il/wp-content/uploads/2020/01/takanon_keren_malo.pdf
https://www.nite.org.il/research-and-publications/nite-research-fund/funded-researches/


 השפעת נטיעות בגדות הנחל והגדלת המגוון הביולוגי בנחל או באגן -

 שיטות חדשניות לניהול מיטבי של אגני היקוות ושטחים פתוחים -

 ם ואקולוגיים בבריכות החורף של קק"לתהליכים ביוגיאוכימיי -

 גישות חדשניות לשימור והגדלת המגוון הביולוגי בגופי מים -

 

 מאגרי מים וגופי מים ❖

 דרכים לייעול השימוש במאגרי מים -

 גישות יישומיות לניצול מאגרי מים לייצור אנרגיה מתחדשת  -

 בחינת האפשרות לשימוש במאגרי מים כאתרי צפרות  -

 עי להגדלת המגוון הביולוגי ביערבריכות חורף כאמצ -

 

 מחקרי צפרות יישומיים ❖

 גישות מתקדמות לניהול ממשק עגורים אופטימלי בשטחי חקלאות ומים  -

השפעת חריפת העגורים בישראל על המערכות הטבעיות, החקלאיות והתיירותיות בהקשר של עליית מספר  -

  בהעגורים החורפים בישראל והתחזית להמשך העלייה בעשור הקרו

 ניטור אוטומטי של ציפורים ביערות ובשטחים פתוחים  -

 ניתוח תוצאות מדע אזרחי )ניטור המתבצע על ידי הציבור( בתחומים הקשורים לציפורים -

 

 .שנים 3לתקופה של עד ₪,  150,000עד : תקופה ותקציב

 

 26.3.20תאריך אחרון להגשה לרשות המחקר: 

 19.4.19תאריך אחרון להגשה לקרן: 

 בחזרה לטבלה   הנחיות כלליות   עמוד הבית   קול קורא

 
 

 

 
 רשות החשמל

 
 קול קורא היוועצות עם הציבור

 2030בנושא יעדי ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת לשנת 

 

https://www.kkl.org.il/files/HEBREW_FILES/michrazim/2020/call-for-12814-19.pdf
https://www.kkl.org.il/tenders/call-for-proposals/call-for-12814-19/
https://www.kkl.org.il/files/HEBREW_FILES/michrazim/2020/call-for-12814-19-general-terms.pdf


 ,2030עד שנת  30% -כחלק מתהליך העבודה על בחינת הגדלת יעד ייצור החשמל באנרגיה מתחדשת ל

רשות החשמל הוציאה קול קורא לשיתוף הציבור על מנת לקבל התייחסות בכל הקשור לפוטנציאל שטחים, חסמים, 

 שיפורים טכנולוגיים וצעדי מדיניות נדרשים.

 

בור )בצורת תגובות / ניירות עמדה / עבודות או מצגות בנושא( לנושאים הבאים רשות החשמל מעוניינת בהתייחסות הצי

וכן לצעדים המשלימים להגדלת היקף הייצור מאנרגיות מתחדשות, בדגש על החסמים והתמריצים להקמתן של מערכות 

 פוטו וולטאיות לשם עמידה ביעד, לרבות היבטים רגולטוריים, פיננסיים, תכנוניים וסביבתיים.

 
 :הסוגיות שנבחנות הן

פוטנציאל השטחים להקמה של מתקני ייצור באנרגיה מתחדשת לצורך עמידה ביעד. בפרט התייחסות  .א

מחלפים, מאגרי מים, בריכות דגים,  ,לפוטנציאל הקרקעי ולפוטנציאל ולסוג השטחים בשימוש דואלי )כגון: גגות

 יאל זה.מצללות ופארקים( וכן היתרונות והחסרונות של מימוש פוטנצ

טכנולוגיות רלוונטיות של מתקני ייצור באנרגיות מתחדשות לצורך השגת היעד ושיפורים טכנולוגיים בתחום  .ב

וולטאים שיכולים להשפיע על תפוקת הייצור, תפיסת השטח והיקף המתקנים הנדרש לצורך -התאים הפוטו

 עמידה ביעד.

ור החשמל, לרבות אגירת אנרגיה, ניהול הכלים הנדרשים לשם שילוב של אנרגיות מתחדשות במערך ייצ .ג

 ביקושים וגמישות בהעמסת יחידות ייצור.

הכלים הנדרשים לשם קליטת מתקני הייצור באנרגיות מתחדשות ברשת החשמל, לרבות אופן ויכולת פיתוח  .ד

 .הרשת, אגירה ומתן עדיפות לאנרגיות מתחדשות ברשת

 

חלק מהליך הקול הקורא, יתקיים מפגש שיתוף ציבור. אפשרות ההצגה במפגש תינתן לחלק מהגורמים אשר כ 

 .יגישו מבעוד מועד התייחסותם לקול קורא זה. פרטים אודות המפגש יפורסמו באתר רשות החשמל

 

 19.2.20תאריך אחרון לשליחת התגובות: 

 
 בחזרה לטבלה    אתר רשות החשמל   טופס מקוון   קול קורא

 
 

 
 

ResMed Foundation 
 

Clinical Research Proposals 

 
The ResMed Foundation was established by the ResMed Corporation with the aim to promote sleep 

and breathing research. The Foundation`s mission is to promote novel research as well as public and 

https://pua.gov.il/publications/documents/kolkore2030.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLwLwQOGzxHugogOXynO0AAkFY9FRFn4jCh51zQMlYimX01w/viewform
https://pua.gov.il/Pages/default.aspx


physician awareness of sleep disordered breathing (SDB), with a primary focus on positive airway 

pressure therapies and ventilation-based treatments. 

 

Research Fields: Sleep disordered breathing (SDB), with a primary focus on positive airway pressure 

therapies and ventilation-based treatments. The Foundation will consider proposals focused on the 

evaluation, diagnosis, treatment and management of SDB and other respiratory disorders. 

 

• Research areas of interest are also other morbidities that are associated with SDB: 

- Cardiovascular disease 

- Metabolic syndrome 

- Diabetes 

- Morbid obesity 

 

• In the cardiovascular area, there is a particular emphasis on: 

- Hypertension 

- Coronary artery disease 

- Heart failure 

- Atrial fibrillation 

 

• Other areas of focus are: 

- SDB in conjunction with occupational health safety 

- Asthma and anesthesiology 

- Chronic obstructive pulmonary disease 

- Pregnancy/preeclampsia.  

 

Specific focus is on outcomes that can influence clinical practice in the near term. 

 

• The Foundation is also interested in the application of novel screening and diagnostic tools to 

identify more easily SDB/OSA, as well as new and better paradigms to improve patient 

adherence and compliance with positive airway pressure and ventilation-based treatment 

methods. 

 

Period and Budget: Grants typically are limited to about $250,000 over the term of the study. 

The Foundation will entertain proposals for multi-year studies, if warranted.  
 

RA Deadline: 1.3.20 , 1.9.20 

Deadline: 15.3.20 , 15.9.20 

Call for Proposals   Application Web Page   Apply Online    Home Page   Back to Table 

 
 

 

http://www.resmedfoundation.org/funding/scientific-research.php
http://www.resmedfoundation.org/funding/
http://www.resmedfoundation.org/funding/applyonline.php
http://www.resmedfoundation.org/


 

Volkswagen Foundation 
 

Thematic Call: 

Global Issues: Mobility – Global Medicine and Health Research 

 
The program: "Global Issues – Integrating Different Perspectives" aims to enable international 

research collaboration between researchers based in different parts of the world who usually do not 

join forces, and to generate new insights on understudied issues of global of global relevance 

 
The increased mobility of populations (including voluntary and forced mobility) leads to opportunities 

and challenges in global health. These include preparedness and adaptation of local health systems, 

adequate policy responses, and cooperation between governments and organizations to ensure 

continued and improved health care to everyone, despite their status and current geographical 

location.  

 

Securing global health is furthermore inevitably interlinked with a range of ethical and social 

challenges that need to be studied. 

 

❖ Projects should include a main applicant and between 2-4 co-applicants (up to 5 partners). 

The main applicant should be working at an institution in Denmark, Germany, Spain, 

Portugal or United Kingdom. A minimum of 2 applicants will working at 

Low and Middle Income countries. 

Research Fields: Multi-perspective research on how global mobility influences the general health, 

various health determinants and the well-being of local and mobile populations, and how the effects of 

mobility could be addressed in a sustainable way.  

 

The Foundation welcomes proposals that challenge current dogmas in Global Medicine and Health 

research. The foundations want to support research that benefits the fields of Global Medicine and 

Health Research in a sustainable manner, creating additional value beyond the funding period. 

 

They aim to fund projects that are highly original and innovative, and which address understudied and 

underfunded research areas.  

 
Period and Budget: Up to 1,500,000 EUR for the consortia, for an up to 5 years period. 

 
 The scientific background of the participating project team members is not restricted and should 

be based on the needs of the projects. Cross-disciplinary collaboration is encouraged. 

 
Deadline: 17.4.20 

Call Web Page    Information for Applicants   Home Page   Back to Table 
 

 
 

https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/global-issues-mobility-%E2%80%93-global-medicine-and-health-research
https://www.volkswagenstiftung.de/sites/default/files/downloads/MB_116c.pdf
https://www.volkswagenstiftung.de/en


 
 

Jeffrey Modell Foundation 
 

Translational Research Program 
 

Primary Immunodeficiencies occur when components of the immune system are missing or do not 

function properly, causing hyper-susceptibility to infection and in some cases severe autoimmunity, 

IBD, and respiratory diseases. 

 

The purpose of the grants is: 

• To support innovative and novel investigations in Primary Immunodeficiency, focusing on 

translational research leading to meaningful clinical application. 

• To advance the growing knowledge of genotype-phenotype correlations and gain a better 

understanding of the underlying mechanisms of immune function and dysfunction. 

• To support research that will lead to advancement in clinical recognition, diagnostic tools, and 

innovative therapies that will impact overall health outcomes and improve the quality of life of those 

affected by Primary Immunodeficiency. 

 
Research Fields: Grants with the following focus will be strongly considered for awards: 

- Novel Primary Immunodeficiency defects 

- Innovative approaches to in early diagnosis 

- Novel therapeutic strategies 

- Translational impact on patient health (i.e. how a patient will benefit) 

- Reach of the proposed project (i.e. how many patients might benefit)  

 

Period and Budget: Up to $ 250,000, over a two-year project period 
(up to $125,000 per year). 
 

RA Deadline: 2.3.20 

Deadline: 16.3.20 

 
Call for Proposals    Instructions and Application Form   Home Page   Back to Table 
 
 
 

http://www.jmfworld.com/medical/research-grants/translational-research-program
http://downloads.info4pi.org/pdfs/Translational-Research-Program-C8_LOI-Jan-2020.pdf
http://www.jmfworld.com/medical/research-grants/translational-research-program


 

  קולות קוראים פנימיים

 
 

 
 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
 רשות המחקר

 

 ברסיטאות מובילות באסיהקול קורא לעידוד שת"פ מחקרי עם אוני

 
אוניברסיטת אריאל מעודדת קשרי מחקר עם חוקרים מאוניברסיטאות מובילות בעולם, וביבשת אסיה בפרט. קשרים אלה 

מעלים את קרנה של האוניברסיטה ויש להם השלכות ישירות על חשיפת החוקרים שלנו בקהילה המדעית הבינלאומית 
 ועל ההכרה בהם כמדענים מובילים.

 
במסגרת קול קורא זה, רשות המחקר תעניק מענק תמיכה, המיועד לחוקרים העומדים בתנאים להלן, לצורך עידוד המשך 

 השת"פ המחקרי הבינלאומי.
 

 השת"פ המחקרי. המשך: המענק מיועד לעידוד מטרת המענק
 

 :זכאות להגשת בקשה למענק

 מחקרי מוכח עם חוקר מאוניברסיטה ביבשת אסיה, חבר סגל שיש לו שת"פ 

 באחד מהדירוגים הבאים: 500לרבות: יפן, טיוואן, סינגפור, בודו, סין ועוד, אשר מדורגת עד מקום 

 
 :2019או  2018מדד שנגחאי  ❖

2018.htmlhttp://www.shanghairanking.com/ARWU  

 

 :2019או  THE 2018מדד  ❖

-s/2019/worldranking-university-https://www.timeshighereducation.com/world

ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats  

 

 : מהו שת"פ מחקרי מוכח
 

 .2019 - 2017מאמר משותף שפורסם בכתב עת שפיט לפי ות"ת, בין השנים  ❖
 או             
 .2019 - 2017הצעת מחקר משותפת שהוגשה מאריאל לגוף חיצוני בין השנים  ❖

 
 : המאמר/ההצעה כוללים שיוך מוסדי ראשון לאריאל )של החוקר מאריאל(.הכרחיתנאי 

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

 
 :מגבלות

 אשר משויך לאוניברסיטת אריאל. ORCIDעל החוקר המגיש להיות בעל מספר  ❖

http://www.shanghairanking.com/ARWU2018.html
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats


 האחרונה, לא יוכל לקבל מענק נוסף במקביל.חבר סגל שקיבל מענק מרשות המחקר בשנה  ❖

 

 יש להגיש הצעת מחקר להמשך שת"פ עם החוקר מהאוניברסיטה בחו"ל. ❖

 "בקשה למענק מחקר".-ההגשה תתבצע באמצעות הפורטל בלשונית "בקשות לתקציב" ו

 .ל רשות המחקרהנחיות לפורט

 

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

 .talig@ariel.ac.il וכן במייל: 

   
 20.02.20 תאריך אחרון להגשה לרשות המחקר:

 

 בחזרה לטבלה    טופס הגשת בקשה    קול קורא
 

 

 •● עדכונים ותזכורות •●
 

 

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

 תש"ף 2020קול קורא להגשת הצעות מחקר 

 * תיקונים חשובים *
 הצעה מקדמית קצרה

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

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

מוזמנות הצעות למחקרים שיוסיפו ידע שיוכל לשמש את קברניטי מערכת הבריאות הישראלית בתהליך קבלת החלטות 

 .וקביעת מדיניות

 

 : הצעות למחקרים שיתרמו לתהליכי קבלת החלטות וקביעת מדיניות בתחומים הבאים:תחומי מחקר

 ארגון שרותי הבריאות ❖

 כלכלת בריאות ❖

 יכות שרותי הבריאותא ❖

 

 :השנה תינתן עדיפות לנושאים

 רפואה מונעת מבוססת מידע ❖

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

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/פורטל-הרשות-למחקר-ופיתוח/
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/פורטל-הרשות-למחקר-ופיתוח/
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/פורטל-הרשות-למחקר-ופיתוח/
mailto:talig@ariel.ac.il
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/01/Call_for_Proposals_Ariel_Asia_CooperationGrants_02.2020.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/01/Call_for_Proposals_Ariel_Asia_CooperationGrants_02.2020_ApplicaitonForm.docx


 שירותים אמבולטוריים בקהילה ובבית החולים ❖

לטיפול רב תחומי רב  One Stop Shop, , ייעול המפגשNo Showלדוגמה: קיצור תורים, התמודדות עם 

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

 
 שני מסלולים:: תקופה ותקציב

 
 :מחקר רגיל ❖

 לתקופת זמן בטווח של שנה עד שנה וחצי.₪ ,  150,000 -₪  100,000היקף תקציבי של 

 

 מחקר מקיף: ❖

 לתקופת זמן בטווח של שנתיים עד שלוש שנים.₪ ,  300,000עד 

 

 .הן התקציב המבוקש והן לוח הזמנים הנדרש לביצוע המחקר חייבים להיות מנומקים היטב בגוף ההצעה •
 

חוקרים מחו"ל יכולים להשתתף כחוקרים שותפים בהצעות מחקר רק כחלק מצוות מחקר ישראלי ובתנאי שהעבודה  •

 .ה תתבצע במוסד מוכר בישראלכול

 

 בהצעת מחקר. עד שני חוקרים ראשיים ועד ארבעה חוקרים שותפיםיכולים להשתתף  •

 אחד מן החוקרים יגיש את ההצעה וישמש כחוקר האחראי.

 
 2.3.20תאריך הגשה לרשות המחקר )הצעה מקדמית(: 

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

 בחזרה לטבלה   אתר הבית   מערכת ההגשה   הודעה   רא והנחיותקול קו

 
 

 
 

The Ministry of Science and Technology (MOST) 

Israel Cancer Research Fund (ICRF) 
 

Gesher Award 

For Academic Excellence in the field of Cancer Research 
 

** Application Deadlines Updated ** 

 

In accordance with the Israeli governmental policies aimed at encouraging young scientists to return to 

Israel, the ICRF has partnered with the Ministry of Science and Technology (MOST) to develop a joint 

program to fund outstanding cancer scientists who wish to return to Israel to develop an independent 

research program. 

 

http://israelhpr.org.il/wp-content/uploads/2020/01/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA-2020.pdf
http://israelhpr.org.il/wp-content/uploads/2020/01/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA-2020.pdf
http://israelhpr.org.il/wp-content/uploads/2020/01/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA-2020.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/01/Call_for_Proposals_NIHP_2020.pdf
http://nihpr.org.il/Account/Login.aspx?back_url=http%3a%2f%2fnihpr.org.il%2fHome.aspx
http://israelhpr.org.il/


This joint venture was developed in order to fund cancer research conducted in Israel by highly 

qualified returning Post-Docs and assist them to jump-start their careers through a matching funds 

program which will support their research and also provide a stipend for living expenses during their 

employment at Israeli research institutes 

 

Research Fields: Funds may be requested for clinical or basic research or training, which must relate 

to cancer and must be conducted in Israel. 

 

Eligibility: 

▪ Gesher (Grant to Support Homecoming and Research) Awards are intended to support young 

investigators after their period of postdoctoral training. 

 

▪ Gesher Awards will be given preferentially to those persons who have concluded their 

Doctoral dissertation no less than 2 years, but no more than seven (7) years prior to the 

date on which the ICRF-MOST award is to begin.  

 
▪ Applications must be submitted while the applicant is conducting research outside Israel; 

during the funding period, the applicant must conduct his or her research in Israel.  

 

 The ICRF-MOST also encourages Gesher applications from M.D.’s who wish to pursue additional 

investigative work in a laboratory setting to acquire research experience. 

 

Budget and Period: 200,000 NIS per year, for a period of 3 years: 

• 100,000 NIS per year – for the applicant`s research support 

• 100,000 NIS – a stipend for living expenses 

 

The ICRF portion of the award is allocated for actual direct research expenses (salary, supplies, etc.) 

connected with the project (without overhead). The MOST portion of the award is allocated as a 

stipend for living expenses for the duration of the award.  

 

o If you are applying for a Gesher Award, then you are not eligible to apply for any other ICRF grant 

category. Only one (1) application per person will be accepted for each submission deadline. 

 

RA Deadline: 16.4.20 

Deadline: 1.5.20 

Call for Proposals   MOST Home Page   ICRF Home Page    Apply Online to ICRF   Back to Table 

 

 

 

 

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20191209/he/Gesher%20Award%202019-updated.docx
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/most_rfp20191209
https://www.icrfonline.org/apply-for-a-grant
https://israelcancerresearch.smapply.org/prog/2020-21_gesher_awards_for_academic_excellence_in_the_field_of_cancer_research/


 

 סדנאות וכנסים

 

 

First Israeli Biometric Winter School 
 

The Center for Cyber, Law and Policy at the University of Haifa, together with the Identity and 

Biometric Applications Unit in Israel's National Cyber Directorate, are happy to announce the first 

Israeli Winter School on Biometrics. 

 

The School is being organized along with the iPRoBE Lab at Michigan State University, USA.  

 

• Entrance is free of charge. 

The school will take place at the University of Haifa (Hanamal Campus)  

on February 11-13, 2020. 

 On February 10th 2020 we will also hold a workshop on privacy in biometrics. 

Web Page   Privacy Enhancing Technologies for Biometric Data Workshop 2020 
 
Practical Information Page   Back to Table 

 
 

 
 

Holocaust Educational Foundation of Northwestern University 
 

The Holocaust Research Institute at Royal Holloway of London 
 

The Pears Foundation 
 

European Summer Institute Fellowship on the Holocaust  

and Jewish Civilization 2020 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcyber.haifa.ac.il&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHPtZt3_chhuwfQzmESdchtQeoWMQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.haifa.ac.il&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF_VAs_XVrBMKkuG-1JVAwvwsJEow
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gov.il%2Fen%2Fdepartments%2Fisrael_national_cyber_directorate&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqd6eicTdSUMevxiY7kFsqlrQGEg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fiprobe.cse.msu.edu%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9q5APgg8-TJUB6f7iVab1-vbY0g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.msu.edu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGJOjbpdUx0HgRw42sVsIzKhQqcFQ
https://sites.google.com/view/israelbiometricschool/home
https://sites.google.com/view/israelbiometricschool/home/workshop
https://sites.google.com/view/israelbiometricschool/home/practical-information


In Europe 

(10-day residential course) 

 
The Holocaust Educational Foundation of Northwestern University, USA, and the Holocaust Research 

Institute at Royal Holloway, University of London, with the support of Pears Foundation, are pleased to 

invite applications for Fellowships to participate in the fifth European Summer Institute on the 

Holocaust and Jewish Civilization. 

 

This program is an intensive 10-day residential course designed to broaden and deepen the 

background of postgraduates in Holocaust studies, early career academics and educators in 

relevant fields. 

 

 Full or part-time PhD students (particularly those in their final year of study),  

full or part-time academic staff from wide variety of disciplines and intellectual fields 

related to the Holocaust are invited 

 
The Institute will take place from 29.6.20 – 8.7.20, at the Royal Holloway campus, 

Engham, Surrey, in England. 

 
Teaching program: 

The Institute curriculum consists of courses, lectures and seminars taught by leading scholars on 

themes such as Holocaust history and historiography; the Holocaust in literature and film; and the 

Holocaust and modern thought.  
 

Faculty staff will include Professor Robert Eaglestone, Dr Becky Jinks, Professor Barry Langford, Dr 

Paris Papamichos Chronakis and Professor Dan Stone. 

 

In addition, the Institute offers a rich program of guest lectures on special topics and field trips to 
museums, archives, and cultural sites in London. 
 
Funding amount: Each fellow will receive a free room, board and tuition during the program.  

Travel expenses will not be covered. 

 
❖ Applications should be submitted, using email, to Imogen Dalziel, 

Program Manager: imogen.dalziel.2013@live.rhul.ac.uk. 

 
Deadline: 20.3.20 

Call for Applications   Back to Table 

 
 Please see additional program – Summer Institute at Northwestern. 

Applciation deadline: 17.2.20 

 

 

 

 

 

mailto:imogen.dalziel.2013@live.rhul.ac.uk
https://www.hef.northwestern.edu/summer-institutes/europe/
https://www.hef.northwestern.edu/summer-institutes/northwestern/


 

 

 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,

 

 :לתשומת לבכם, מספר הודעות מטעם רשות המחקר

 

 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. קפ"מ, 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. 

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

 האקדמי במחקר ובהוראה אשר יעלה מהמוסדות השונים.

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

 /HV7LXK7https://www.surveymonkey.com/rבמל"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

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
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 קרנות חיצוניות )טבלה מתעדכנת( –מימון  אפשרויות

 קרנות פנימיות -אפשרויות מימון 

 

 

 אתר רשות המחקר

 הנחיות כלליות

 

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

          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.

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

