
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

20.7.20 -28.7.20  

 הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

         מתאים לפקולטות נושאים ומילות מפתח קול קורא

         •● (ISF) הקרן הלאומית למדע •●

 

 
 

 :הודעה מטעם הקרן

 הקרן הודיעה כי התשובות למגישי ההצעות מחקר לשנת תשפ"א

 יתקבלו בסוף חודש יולי.

 

 סיוע מוגבר של הרשות למחקר ופיתוח

 בהגשה לקרן הלאומית למדע במחזור תשפ"א

 

      

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/Letter_for_the_Researchers_June2020.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/Letter_for_the_Researchers_June2020.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/Letter_for_the_Researchers_June2020.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/Letter_for_the_Researchers_June2020.pdf


 

 אריאל בשומרוןאוניברסיטת 

 הרשות למחקר ופיתוח

 

 קול קורא למענק עריכה מדעית

 ISF -מורחבת 
♦♦♦ 

 

 21.7.20הגשה עד התאריך 

 בצהריים 12:00עד השעה 

לאלו הממתינים לתשובת הקרן 

ומעוניינים להגיש, ניתן לפנות 

 לאורית טסה מרשות המחקר.

 

 

 

 

 

 

 

 כל התחומים

 

    

 
 אוניברסיטת אריאל

 רשות המחקר

 

 הדרכה לכתיבה אפקטיבית

 של הצעות מחקר לקרן 

 הלאומית למדע

 
 : שימו לב

ההרשמה עדיין פתוחה בהתאם 

 להנחיות החדשות.

 . ההדרכה תועבר לזום

 

נא לעקוב אחר הפרסומים מרשות 

 המחקר ובאימייל האישי שלכם

 

 כל התחומים

 

        

         •●קולות קוראים פנימיים  •●

 

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 

 הקרן לקידום מחקר הגיל השלישי 

 2020קול קורא לשנת 

 

 

 

 

 

 מגוון נושאים הקשורים

 להיבטים שונים של תחום הזקנה

 

 
 

        

 

 •●קולות קוראים חיצוניים  •●

 

    



 

 משרד הבריאות
 

קול קורא להגשת בקשות 

למענקי מחקר של קרן המחקר 

 של לשכת המדען הראשי 

במשרד הבריאות מטעם קרן 

 שפירמן

 

 הקדש שפירמן בנושא: 

 אונקולוגיה-קרדיו

 

הבנת האטיולוגיה, האפידמיולוגיה, 

המהלך ודרכי המניעה והטיפול במחלות 

 ושבץ מוחי בחולי סרטןלב, כלי דם 

 

    

 

 משרד הבריאות
 

קול קורא לביצוע סקרים 

 סרולוגיים לנגיף קורונה החדש

 

 

הצעה לתכנית לביצוע סקרים 

 Covid-19-אפידמיולוגיים ל

 

    

 

 

 משרד המדע והטכנולוגיה
 

קול קורא למלגות בתחום החלל 

 ע"ש אילן רמון

 

-לתלמידי תואר שלישי ופוסט 

 דוקטורנטים לשנת הלימודים תשפ"א

 

 
 לל אשר עבודת מחקר בתחום הח

 בעלת היתכנות יישומית בנושאים:

תצפיות לעבר כדור הארץ; פיתוח 

מכשור, רכיבים, תתי מערכות ומכלולים 

לפלטפורמות חלליות ולמקטעי קרקע 

תומכי חלל; תצפיות לעבר מעמקי 

היקום )מדעים פלנטריים, 

 אסטרופיזיקה(

 

 

    

 

 משרד המדע והטכנולוגיה
 

קול קורא למתן מלגות למדענים 

 חוזרים ע"ש יצחק שמיר

 

דוקטורט לשנת -למשתלמים לפוסט

 הלימודים תשפ"א

 

תחומי המדעים המדויקים והטכנולוגיים, 

 מדעי הטבע והרפואה

 

    

 

 משרד המדע והטכנולוגיה
 

 קול קורא למתן מלגות ע"ש

 יצחק נבון

 

לסטודנטיות מהפריפריה הלומדות 

תחומי המדעים, פיזיקה, כימיה, 

 ביולוגיה, מדעי הסביבה או הנדסה

 
 

    



-ולמשתלמות לפוסט לתואר שלישי 

 הלימודים תשפ"אדוקטורט לשנת 

 

 

האגודה הישראלית 

 לקרימינולוגיה

 

 הזמנה לקבלת הצעות

שנתי של האגודה -לכנס הדו

 הישראלית לקרימינולוגיה

 

 
שנכתבו במגוון דיסציפלינות עבודות 

וכאלו הנשענות על מסורות תיאורטיות 

ומתודולוגיות שונות. הצעות להרצאות, 

 מושבים, שולחנות עגולים ופוסטרים.

 

לרשימת הנושאים המלאה, אנא ראו 

 פרסום הקול הקורא מטה.

 

 

    

 

 

 

 

 

 קרן שלם
 

קול קורא להגשת הצעות למאמרים 

 העת -לגיליון מיוחד של כתב

 אתיקה" -משפט רפואי וביו"

 בנושא:

 אתיקה-חוק, משפט וביו -מוגבלות 

 

 

תחום המוגבלויות / לימודי מוגבלות עם 

קשר לעולם החוק והמשפט ו/או האתיקה 

 אתיקה, במישרין או בעקיפין.-או הביו

 

 :נושאים לדוגמא

ומידע רפואי, הזכות פרטיות 

שיתוף ילדים עם  –להשתתפות 

מוגבלות בתהליכים שונים הקשורים 

לחייהם; סוגיות הקשורות לאבחון; 

הגדרות של מוגבלות בתחום הרפואה; 

חוק ומשפט; הסכמה מדעת; הזכות 

להורות וטכנולוגיות פריון; החלטות של 

תחילת וסוף החיים; טיפול פסיכיאטרי; 

י; אפוטרופסות פרטיות ומידע רפוא

 ותמיכה בקבלת החלטות.

 

 

    

 

 

Nature Research 

 

Global Grants for Gut Health 

 

 

The impact of the small intestine 

microbiome on human health, the 

mechanisms through which the 

microbiota exert an influence on 

human health 

 

    

 

 

 

 

 

 

Projects that use cloud 

computing to create and deploy 

 

    



 

National Geographic 

 

AI for Earth Innovation 

 

open-source models and 

algorithms that make key 

analytical processes more 

efficient in the field 

 

Two main fields: 

Biodiversity and Climate Change 

 

Please see Call for Proposals 

publication for farther details 

 

 

 הודעות רשות המחקר

 

        

 
 :בכםילתשומת ל

 
 אפשרויות מימון פתוחות מאת משרד הביטחון האמריקני:מגוון 

Department of Defense (DOD) 

 בתכנית:

Congressionally Directed Medical Research Program (CDMRP) 

 :2020יולי 

Vision Research Program (VRP) 

 

 
 

 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,

 בתהליך ההגשה.ונשמח לסייע לכם בברור הפרטים ו

 

        

https://ebrap.org/eBRAP/public/Program.htm?clientAcronym=CDMRP
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=286800
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=238300
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=182900


 

  University Press  Cambridgeהסדר מיוחד עם המו"ל

 Open Access -לפרסום ב

♦♦♦ 

 

 

 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

 

 
 

 

 

 •● (ISFהקרן הלאומית למדע ) •●
 

 

 סיוע מוגבר של הרשות למחקר ופיתוח בהגשה לקרן הלאומית למדע

 

 

 

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 הרשות למחקר ופיתוח
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=080ofK6t-kC5oIF6mkW8LTznqWLTB8ZNnqdAf77qeyBUQlVRVUs2OEU1VTBQVjdPMkFFSlhTWkE1QS4u
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/Letter_for_the_Researchers_June2020.pdf


 ISF -קול קורא למענק עריכה מדעית מורחבת 

 

( ISFבמסגרת המאמצים של רשות המחקר לסייע לחוקרים להגיש הצעות מחקר איכותיות לגופים מממנים בכלל ולקרן הלאומית למדע )

 , עריכה מדעית מורחבת ומעמיקה מגורמים מקצועייםבפרט, רשות המחקר מעניקה זה מספר שנים לחברי הסגל שירות של 

 המיומנים בליווי חוקרים ממוסדות אקדמיים בהגשת הצעות מחקר. 

 ידי הרשות למחקר ופיתוח.-השירות המוצע ממומן על

 

 :(ISFהקרן הלאומית למדע )

 ( הינה כיום הגוף המרכזי התומך במחקר הבסיסי בישראל. ISFהקרן הלאומית למדע )

מחקרים זוכים בכל שנה בתמיכת הקרן, תמיכה  600-מענקי המחקר של הקרן ניתנים על בסיס תחרותי, על מדדי מצוינות מדעית. כ

 המלווה חלק משמעותי מסך מענקי הקרנות למחקר בסיסי העומדים לרשות החוקרים בישראל.

 כדי ללמוד עוד על שמות מחקרים שזכו בשנים האחרונות, שמות הזוכים והסכומים. אתר הקרןתוכלו לעיין ב

 

 היערכות מקדימה רצינית ומשמעותית הינה קריטית מועד ההגשה הצפוי לקרן הינו תחילת נובמבר, אך 

 . להגשת הצעה מוצלחת

 

לצורך כך, הוחלט לאפשר לחברי הסגל המעוניינים להגיש הצעת מחקר לקרן להסתייע בגורם מקצועי המיומן בהגשת הצעות מחקר לקרן 

 ספציפית זו ובעל ניסיון בעבודה מול חברי סגל באוניברסיטאות אחרות בישראל.

 
יוכל להעלות משמעותית את סיכויי  -ואת חדשנות ההצעה  שייתן ביקורת בונה ויחדד את המסרים -אנו מאמינים שליווי של גורם חיצוני 

הזכייה של הצעת המחקר. כמו כן, התהליך יקנה לחבר הסגל כלים שיסייעו לו גם בהגשת הצעות מחקר נוספות לקרנות אחרות בארץ 

 ובחו"ל.

 
 .קשה מדעית פנימיתבדרך הפורטל. יש לבחור בהגשת  הגשה תתבצעה 

 .הסבר על הגשת הבקשה בפורטל

 
 (12:00)בשעה  21.7.20התאריך האחרון להגשה לרשות המחקר: 

 
 חוקרים הממתינים לתשובת הקרן ביחס להגשה שלהם במחזור האחרון, והמעוניינים להגיש הצעה לקול קורא פנימי זה, (!)

 מוזמנים לפנות לאורית טסה מרשות המחקר.     

 
    בחזרה לטבלה   למידע המלא ראו מסמך הקול הקורא

 
 

 
 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
 הרשות למחקר ופיתוח

 
 הדרכה לקראת מחזור ההגשות לקרן הלאומית למדע:

 

 כתיבה אפקטיבית של הצעות מחקר לקרן הלאומית למדע

 
 

https://www.isf.org.il/#/studies
https://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/Budgetary-guidelines/User_Guide_for_Editing_Request_by_the_Portal_20.6.17.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/06/%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%9C%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA-ISF-2020-%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C-%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97-1.pdf


 ההדרכה תועבר ע"י ד"ר רם גל

 09:00-13:00 23.7.20ביום חמישי ה 

 
❖  

 
 ההרשמה עדיין פתוחה בהתאם להנחיות החדשות.: שימו לב

 .ההדרכה תועבר לזום

 נא לעקוב אחר הפרסומים מרשות המחקר ובאימייל האישי שלכם

 
 ISFמרצה ועורך מדעי מוביל, יעביר הדרכה שתעסוק בכתיבה אפקטיבית של הצעת מחקר ל  -ד"ר רם גל

 ותכלול את הנושאים הבאים:

 האנטומיה של הצעת המחקר ❖

 מה מחפשת הקרן? ❖

 כיצד "לשווק" את הצעת המחקר שלך טוב יותר ❖

 סוקרלחשוב כמו  ❖

 עקרונות, טיפים, וטעויות נפוצות בכתיבה מדעית ❖

 כל הטיפים למגישים מחדש! -בקשה חוזרת ❖

 

 michalsh@ariel.ac.il אנא פנו למיכל שיינברגר מרשות המחקר, בכתובת המייל:  -רישום ל 

 

 בחזרה לטבלה    (ISFאתר הקרן הלאומית למדע )
 

 

 •● קולות קוראים פנימיים •●
 

 

 
 

 וניברסיטת אריאל בשומרוןא
 

 הקרן לקידום מחקר הגיל השלישי 
 2020קול קורא לשנת 

 

 העלייה בתוחלת החיים לצד הירידה באחוזי התמותה במדינות המפותחות והמתפתחות הובילה לעלייה משמעותית
 ומעלה באוכלוסייה. ברחבי העולם בכלל, ובישראל בפרט, נערכים לשינוי זה בהרכב האוכלוסייה ורואים 65בשיעור בני 

 .אתגר והזדמנות לצמיחה. ישראל אף הגדירה את קידום אוכלוסיית הגיל השלישי כיעד כלכלי וחברתי חשוב ביותרבו 

 
 "המרכז לחקר וקידום הגיל השלישי –לאור היעד הלאומי שהוזכר לעיל, הקימו אוניברסיטת אריאל וחברת הבת "אריאל 

 .ת פרופ' שרה בן דוד מהחוג לקרימינולוגיהאת הקרן לקידום מחקר בנושא הגיל השלישי. בראש הקרן עומד

 
 : היבטים שונים ומגוונים בתחום הזקנה.תחומי מחקר

 

 ,המחקר עשוי להיות בסיסי או יישומי, לצורך מחקר מדעי, טכנולוגי ו/או בינתחומי המשלב את תחומי הבריאות, מדעי החיים

mailto:michalsh@ariel.ac.il
https://www.isf.org.il/#/


 .תקשורת, הכלכלה והחברה למען האוכלוסייה בגיל השלישי

 

 .צפים שתוצאות המחקר יהוו פלטפורמה למחקרים רחבים יותר בתחום, וכן יהוו בסיס להגשת הצעות מחקר לגופי מימון חיצונייםאנו מ ❖

 במידת הצורך, ניתן לפנות לפרופ' שרה בן דוד כדי לבדוק אפשרות לקבלת מידע רלוונטי מהשטח ו/או גישה לגופים

 .רלוונטיים כגון בתי גיל הזהב

 
 לתקופה של שנה אחת.₪  40,000עד  :תקופה ותקציב

 
 :תנאים כלליים להגשה

 .המשויך לאוניברסיטת אריאל ORCID לחברי הסגל המגישים קיים במערכת מספר •

 .( לא זכאי להגיש בקשה2018-2020חבר סגל שלא פרסם במאגרי ות"ת בשנתיים האחרונות ) •

 .תש"ף( לא זכאי להגיש בקשה-מחקר לגוף חיצוני בשנתיים האחרונות )תשע"טחבר סגל שלא הגיש הצעת  •

 .שנים באוניברסיטה 3תנאי זה אינו מתייחס לחברי סגל חדשים עד 

 
 הצעת המחקר תוגש באמצעות פורטל רשות המחקר, ראו הנחיות במסמך הקול הקורא ובקישור מטה.

 
 13.8.20תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 

 בחזרה לטבלה    הנחיות להגשה בפורטל   טופס הגשת בקשה  קול קורא

 

 

 •● קולות קוראים חיצוניים •●
 

 

 
 

 משרד הבריאות
 

 מדען הראשי קול קורא" להגשת בקשות למענקי מחקר של קרן המחקר של לשכת ה"

 במשרד הבריאות מטעם קרן שפירמן 

❖  

 אונקולוגיה-הקדש שפירמן בנושא: קרדיו
 

 לשכת המדען הראשי במשרד הבריאות שמחה להודיע על פרסום "קול קורא" להגשת בקשות למענקי מחקר בנושא

 .2020אונקולוגיה לשנת  -הקרדיו

 

 מחקרים חדשניים בעלי פוטנציאל יישומי, המתייחסות להבנת האטיולוגיה, האפידמיולוגיה, :תחומי מחקר

 .המהלך ודרכי המניעה והטיפול במחלות לב, כלי דם ושבץ מוחי בחולי סרטן

 

 :תמומנה בקשות מחקר אשר עשויות, בין היתר, לעסוק במצבים הבאים

 מנגנוני קרדיוטוקסיסיטי של תרופות אנטינאופלסטיות ❖

 ביומרקרים לפגיעה קרדיווסקולרית בחולי סרטן ❖

 טיפול אנטינאופלסטי בחולים עם מחלה קרדיווסקולית ידועה ❖

 אבחון וניטור חולים בסיכון לפתח קרדיוטוקסיסיטי ❖

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/Call_for_Proposals_Ariel_GilShlishi_08.2020.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/Call_for_Proposals_Ariel_HagilHashlishi_08.2020_Tofes.doc
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/Budgetary-guidelines/User_Guide__for_the_Priority_PORTAL_25.11.15.pdf/


 דרכי טיפול ומניעה כגון שינויי מינון תרופתי ❖

 טיפול קרדיווסקולרי בחולים שהחלימו ממחלה ממאירה ❖

 

 למשך שלוש שנים.₪,  450,000עד  :תקופה ותקציב

 
 13.9.20תאריך הגשת ההצעה לרשות המחקר: 

 30.9.20תאריך ההגשה לקרן: 

 
 בחזרה לטבלה    הנחיות להגשת בקשה   טופס הגשת בקשה   קול קורא

 
 

 
 

 משרד הבריאות
 

 קול קורא לביצוע סקרים סרולוגיים לנגיף קורונה החדש

 

, גורם לתחלואה נשימתית בדרגות חומרה שונות, מזיהום ללא תסמינים כלשהם,  COVID-19המחולל של (SARS-CoV-2) נגיף קורונה החדש

 הנגיף גם מאנשים ללא תסמינים, או לפני הופעת תסמינים, על כן לא ניתןעד למחלה קשה. ככל הנראה, קיימת העברה של 

 .חיוביות שהתקבלו PCR לאמוד את היקף ההדבקה רק על בסיס תסמינים קליניים ו/או על סמך תוצאות

 
חשוב לבדוק את התגובה של  ,כדי לקבל תמונת מצב לגבי הימצאות הנוגדנים בכלל האוכלוסייה ובקבוצות אוכלוסייה נבחרות בישראל

 .IgG -ו IgMמערכת החיסון לחשיפה לנגיף. תגובה זו יכולה להיבחן דרך מערכת החיסון ההומורלית נוגדנים כגון 

 
 משרד הבריאות רכש מלאי בדיקות סרולוגיות של החברות "אבוט" ו"דיאסורין".

  נים, המדיניות שנקבעה היא לצמצם את שיעור החיוביים הכוזביםלנוכח החשש שאדם שאינו נושא נוגדנים יוגדר באופן שגוי כבעל נוגד

מחקרי התיקוף הוכיחו כי בעזרת שילוב בדיקות בשתי הערכות )אבוט ולאחריה דיאסורין(,  .למינימום האפשרי על ידי העלאת הסגוליות

 ניתן לשפר את רמת הסגוליות בצורה משביעת רצון.

 
ותים רפואיים וחוקרים מבתי החולים, מקופות החולים וממוסדות המחקר האקדמיים ואחרים : משרד הבריאות מזמין צואופי העבודה

 .COVID-19 - המוכרים בארץ, להציע תכנית לביצוע סקרים סרו אפידמיולוגיים ל

 

 לנגיף קורונה החדש באוכלוסייה הכללית   IgGלאמוד את שיעור ההימצאות של אנשים שפיתחו נוגדני :מטרת הקול הקורא

 .ובאוכלוסיות נבחרות ולאפיין אותם

 

 : מגישי ההצעה צריכים להיות בעלי ידע וניסיון מעבדתי, אפידמיולוגי ומחקרי מתאים ומוכח לביצוע סקר סרו אפידמיולוגי תנאי סף

 .תוך שימוש בערכות שעברו תיקוף במעבדות משרד הבריאות

 

 חודשים 18-משרד הבריאות יספק לזוכה את כמות הבדיקות הנדרשת. משך המחקר יוגבל ל  :תקציב לתקוםת המחקר

 .()תקופת המחקר תקבע בהתאם למטרות הסקר

 

 : הזוכה יתחייב ליכולת תקציבית לביצוע המחקר, לרבות גיוס כח אדם, בניית מערך המחקר והוצאות נוספות ככל שידרשו. שימו לב

 . epidemdiv@moh.gov.il  :לאפידמיולוגיה, שירותי בריאות הציבור משרד הבריאות לכתובת דוא"ל את הבקשה יש להעביר אל האגף

 .ניתן להפנות לכתובת מייל זו גם בקשה להבהרות ושאלות נוספות

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/Call_for_Proposals_Misrad_Habriut_CardioOncology_Shpirman2020.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/Call_for_Proposals_Misrad_Habriut_CardioOncology_Shpirman2020_ApplicaitonForm.docx
https://www.health.gov.il/Subjects/research/Documents/instructions_electronic.pdf
mailto:epidemdiv@moh.gov.il


 
 :מחזור א'

 16.7.20תאריך הגשת ההצעה לרשות המחקר: 

 31.7.20 תאריך ההגשה לקרן:

 

 :מחזור ב'

 2.8.20תאריך הגשת ההצעה לרשות המחקר: 

 16.8.20תאריך ההגשה לקרן: 

 
 בחזרה לטבלה   הנחיות לעריכת הבדיקות   קול קורא

 
 

 
 

 משרד המדע והטכנולוגיה
 

 קול קורא למלגות בתחום החלל ע"ש אילן רמון

 דוקטורנטים לשנת הלימודים תשפ"א-לתלמידי תואר שלישי ופוסט
 

האנושית העוסקת בתחומי חקר החלל בישראל, המשרד מפרסם בזאת קול קורא לקבלת בקשות למלגות במטרה להגדיל את התשתית 

דוקטורט במוסדות להשכלה גבוהה ובמכוני מחקר ציבוריים -לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט מחקר בתחום החלל ע"ש אילן רמון 

  .בישראל

 

 דוקטורנטים שעבודת המחקר שלהם בתחום החלל -המלגה מיועדת לתלמידי תואר שלישי ופוסט: תחומי מחקר

 :היא בעלת היתכנות יישומית ומתמקדת באחד מהנושאים הבאים

 מחקרים בתחום תצפיות לעבר כדור הארץ מהחלל .א

 פיתוח מכשור, רכיבים, תתי מערכות ומכלולים לפלטפורמות חלליות ולמקטעי קרקע תומכי חלל .ב

 תצפיות לעבר מעמקי היקום )מדעים פלנטריים, אסטרופיזיקה( .ג

 
 :תנאי סף למשתלמים

 :למשתלמים לתואר שלישי

 המשתלם הוא סטודנט מן המניין במוסד האקדמי, הלומד לקראת תואר שלישי )ובכלל זה במסלול משולב או  •

 .במסלול ישיר לדוקטורט(

   .הגורמים המוסמכים על כך במוסד האקדמי ברשות המשתלם תכנית מחקר מאושרת לדוקטורט על ידי •

 :למשתלמים לפוסט דוקטורט

 השנים 4-דוקטורט במוסד והוא בעל תואר שלישי, שקיבל את התואר ב-המשתלם מעוניין לבצע השתלמות לפוסט •

 האחרונות ובידו אישור המעיד על כך

 יהמשתלם אינו מקיים את ההשתלמות במעבדה או במחלקה בהן למד לתואר שליש •

 
 .המשתלם הוא אזרח ישראלי, תושב קבע או בעל מעמד עולה )כמוגדר במשרד הפנים(

 
 : תקופת המלגה וגובה המענק

 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/Call_for_Proposals_MisradHabriut_BdikotSerulogiot_Summer2020.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/Call_for_Proposals_MisradHabriut_BdikotSerulogiot_Summer2020_Hankhayot.pdf


 לתקופה של שלוש שנים.₪,  250,000לתלמידי תואר שלישי: עד  ❖

 לתקופה של שנתיים.₪,  200,000דוקטורט: עד -למשתלמים לפוסט ❖

 
 29.7.20תאריך הגשת ההצעה לרשות המחקר: 

 פרק הזמן להגשת הבקשות על ידי המשתלמים באמצעות המערכת המקוונת אל מרכז הפעילות ברשות המחקר הוא 

 .15:00עד השעה  5.8.2020יום שלישי, ה' באלול תש"פ,  עד

 לאחר מועד זה תיסגר המערכת בפני המשתלמים ולא תהיה בידם האפשרות עוד להגיש בקשות.

 (15:00השעה )עד  12.8.20תאריך ההגשה לקרן: 

 

 :תערך בימים הבאיםש ZOOM תשומת ליבכם: יתקיימו שתי הדרכות להגשת הבקשות למלגה באמצעותל 

 לחץ כאן – להלן קישור להדרכה 10:00בשעה  20.7.2020ביום  -

 לחץ כאן – להלן קישור להדרכה :0010בשעה  4.8.2020ביום  -

 

טרם המועד הקובע  לתשומת לבכם, מילוי הטופס המקוון היא פעולה הדורשת זמן ולכן מומלץ להתחיל בהליך ההגשה זמן רב  ❖

, ולא ברגע האחרון, וזאת בשל קשיים ועיכובים מגוונים העשויים להיגרם: ניתוק מהרשת, קבצים לא תקינים, קבצים כבדים

 .'חתימות מורשי החתימה וכד

 
 בחזרה לטבלה   כניסה למערכת קדמת המדע   הנחיות להגשת בקשה   עמוד הקול הקורא  קול קורא

 
 

 
 

 משרד המדע והטכנולוגיה
 

 קול קורא למתן מלגות למדענים חוזרים ע"ש יצחק שמיר

 דוקטורט לשנת הלימודים תשפ"א-למשתלמים לפוסט
 

קול קורא זה מזמין מדענים ישראלים השוהים ומתגוררים בחו"ל, להגיש בקשות לקבלת מלגות מחיה מהמשרד לתקופה של שנתיים, 

תי, בשאיפה במהלכם יבצעו הזוכים מחקרי פוסט דוקטורט בארץ. כך יתאפשר להם ליצור קשרים באקדמיה הישראלית ובמגזר התעשיי

 .שקשרים אלו יסייעו להם מאוחר יותר במציאת מסגרת תעסוקה קבועה בישראל בתחום המחקר שלהם

 

דוקטורט במחקר בתחומי -: מלגות אלו מיועדות לחוקרים המעוניינים להגיע ארצה ולהשקיע את עיקר זמנם בביצוע פוסטתחומי מחקר

  .ההמדעים המדויקים והטכנולוגיים, מדעי הטבע והרפוא

 
 :תנאי סף למשתלם

 .דוקטורט-המשתלם שוהה בחו"ל למטרת השתלמות לדוקטורט או לפוסט 8.9.2020נכון ליום  •

.שתלם הוא אזרח  .חודשי שהייה בחו"ל, לא כולל חופשות וביקורים בארץ( 12חודשים רצופים ) 12המשתלם שוהה בחו"ל לפחות  •

 הפנים( ישראלי, תושב קבע או בעל מעמד עולה )כמוגדר במשרד

 דוקטורט במוסד והוא בעל תואר שלישי, -הוא מעוניין לבצע השתלמות לפוסט •

 השנים האחרונות ובידו אישור המעיד על כך. 5-שקיבל את התואר ב

 

https://zoom.us/launch/download/ERJkmENh42vYAr9HDZPKNOYn_YN2o1IJvhpRCz5JBczEejWK2GnpeiTCa06ViBVlcwOxXhInG9yD9rqBHoNJpO9NNbaRrcmARnqWEtdDD-9j03KeRhqiLSBSBjS0Hqnja_MLwhjyPfDWYfKrm3TNVd2ar8PyR0v2NHc7ejdW--QuqmBAAajN7IdaNoqE4IacgWlCz14MJPn6OhDNf4fjGorRjKw63vitJZRslf_IkhK4B_qI3xIDwIE8mjhmM8KbW1ZrCdbEO6m6hsoSHYW73pPdhtqqUCd_q1vFnsadIBXHiVHchG2Bk27LBPIfBlIliOoZ5xSxEpwaEJl3cwzxq3S46aD2OyVE1EyQrBqcownZuBo.seq2dIE77iahi0yI/meeting/8x1IZjzUax522ZvafITVPOKkzeFhVA2xn_4.D56ciMIYVplrzeIO/Zoom_launcher.exe
https://zoom.us/launch/download/TYxItpVCmXsGstw5v1R_0jM0yO_bwv3aqSsosl431k_ku7xBLdxbhmPtugblFGK-cFGHTxRCC2uJt59Hcvsl6aRhWXg3t-gR2MvUZydIbTv2nrqhmlglHb7bSo6WFllQs4NNR9k0g6eGwlO_a7-m-5h9v_7UjB3w5cXw9466_xao9haPvYrsePmdC5sRWnaAYqOEuqpFe_Pb0TX9j13XRm_E3hsmMCDUlgIOyX-ihVOLLSNrYb2TKvaq2qF7ECy1dvmb_Ff1wrB3MDpltZL9-68yTA1HmhKN7l4dJxpj9PTEtUSwC3N-RbgbYSG3YyAoNJXKXnrwki2JxdEcy7DkvEhDnOiVAagWG9lSklSwdv8Olow.-wis8HQW1rtjazs9/meeting/OW09ZGzB4AT3rKMCCeIzLkB4VkjYdzzCzyk.6jNVYZpDDGBekAjU/Zoom_launcher.exe
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/3_most_rfp20200712/he/%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%20%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90.docx
https://www.gov.il/he/departments/guides/3_most_rfp20200712?chapterIndex=5
https://www.gov.il/he/departments/general/most_planning2020
http://kf.most.gov.il/


 לתקופה של שנתיים.₪  280,000: עד תקופת המלגה וגובה המענק
 

 24.8.20תאריך הגשת ההצעה לרשות המחקר: 

 די המשתלמים באמצעות המערכת המקוונת אל מרכז הפעילות ברשות המחקר הוא פרק הזמן להגשת הבקשות על י

 .15:00עד השעה  25.8.2020יום שלישי, ה' באלול תש"פ,  עד

 לאחר מועד זה תיסגר המערכת בפני המשתלמים ולא תהיה בידם האפשרות עוד להגיש בקשות.

 (15:00)עד השעה  8.9.20תאריך ההגשה לקרן: 

 

 :תערך בימים הבאיםש ZOOM יתקיימו שתי הדרכות להגשת הבקשות למלגה באמצעות תשומת ליבכם:ל 

 לחץ כאן – להלן קישור להדרכה 10:00בשעה  20.7.2020ביום  -

 לחץ כאן – להלן קישור להדרכה 10:00בשעה  4.8.2020ביום  -

 

טרם המועד הקובע  לתשומת לבכם, מילוי הטופס המקוון היא פעולה הדורשת זמן ולכן מומלץ להתחיל בהליך ההגשה זמן רב  ❖

ניתוק מהרשת, קבצים לא תקינים, קבצים כבדים, ולא ברגע האחרון, וזאת בשל קשיים ועיכובים מגוונים העשויים להיגרם: 

 .'חתימות מורשי החתימה וכד

 
 בחזרה לטבלה   כניסה למערכת קדמת המדע   הנחיות להגשת בקשה   עמוד הקול הקורא  קול קורא

 
 

 
 

 משרד המדע והטכנולוגיה
 

 קול קורא למתן מלגות ע"ש יצחק נבון
 לסטודנטיות מהפריפריה הלומדות לתואר שלישי 

 דוקטורט לשנת הלימודים תשפ"א-ולמשתלמות לפוסט
 

 המתגוררות בפריפריההיא לעודד עשייה מחקרית של סטודנטיות מצטיינות לתארים מתקדמים  מטרת תכנית המלגות על שם יצחק נבון 

מחקרים מצביעים על כך ששיעור ההשתתפות בכוח העבודה מושפע במידה רבה מרמת ההשכלה של האוכלוסייה בגילאי העבודה, .

-ולפיכך פועל המשרד לעודד הישגיות מדעית בקרב קהל היעד של התכנית בכוונה לסייע בצמצום הפערים בחברה וחזק את החוסן הכלכלי

 .החברתי של המדינ

 
דוקטורט בתחומי המדעים, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי הסביבה או הנדסה -: סטודנטיות מצטיינות לתואר שלישי ולפוסטתחומי מחקר

  .במוסדות להשכלה גבוהה מוזמנות להגיש מועמדות

 
 :תנאי סף למשתלם

 :למשתלמות לתואר שלישי

  .המשתלמת אישור תכנית דוקטורט חתום על ידי הגורמים המוסמכים במוסדברשות  •

 

 :דוקטורט-למשתלמות לפוסט

 דוקטורט במוסד והיא בעלת תואר שלישי, -המשתלמת מעוניינת לבצע השתלמות לפוסט •

 ורט.השנים האחרונות ובידה אישור המעיד על כך או אישור המעיד על הגשת עבודת הדוקט 4-שקיבלה את התואר ב

  .המשתלמת אינה מקיימת את ההשתלמות במעבדה או במחלקה בהן למדה לתואר שלישי •

https://zoom.us/launch/download/ERJkmENh42vYAr9HDZPKNOYn_YN2o1IJvhpRCz5JBczEejWK2GnpeiTCa06ViBVlcwOxXhInG9yD9rqBHoNJpO9NNbaRrcmARnqWEtdDD-9j03KeRhqiLSBSBjS0Hqnja_MLwhjyPfDWYfKrm3TNVd2ar8PyR0v2NHc7ejdW--QuqmBAAajN7IdaNoqE4IacgWlCz14MJPn6OhDNf4fjGorRjKw63vitJZRslf_IkhK4B_qI3xIDwIE8mjhmM8KbW1ZrCdbEO6m6hsoSHYW73pPdhtqqUCd_q1vFnsadIBXHiVHchG2Bk27LBPIfBlIliOoZ5xSxEpwaEJl3cwzxq3S46aD2OyVE1EyQrBqcownZuBo.seq2dIE77iahi0yI/meeting/8x1IZjzUax522ZvafITVPOKkzeFhVA2xn_4.D56ciMIYVplrzeIO/Zoom_launcher.exe
https://zoom.us/launch/download/TYxItpVCmXsGstw5v1R_0jM0yO_bwv3aqSsosl431k_ku7xBLdxbhmPtugblFGK-cFGHTxRCC2uJt59Hcvsl6aRhWXg3t-gR2MvUZydIbTv2nrqhmlglHb7bSo6WFllQs4NNR9k0g6eGwlO_a7-m-5h9v_7UjB3w5cXw9466_xao9haPvYrsePmdC5sRWnaAYqOEuqpFe_Pb0TX9j13XRm_E3hsmMCDUlgIOyX-ihVOLLSNrYb2TKvaq2qF7ECy1dvmb_Ff1wrB3MDpltZL9-68yTA1HmhKN7l4dJxpj9PTEtUSwC3N-RbgbYSG3YyAoNJXKXnrwki2JxdEcy7DkvEhDnOiVAagWG9lSklSwdv8Olow.-wis8HQW1rtjazs9/meeting/OW09ZGzB4AT3rKMCCeIzLkB4VkjYdzzCzyk.6jNVYZpDDGBekAjU/Zoom_launcher.exe
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/most_rfp20200712/he/%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20-%20%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%A9%D7%9D%20%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7%20%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A8%20%D7%9C%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A8%D7%AA%20%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%A5%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90.docx
https://www.gov.il/he/departments/guides/most_rfp20200712?chapterIndex=5
https://www.gov.il/he/departments/general/most_planning2020
https://kf.most.gov.il/SignIn


 

 :תנאים כלליים

 .המשתלמת הינה אזרחית ישראלית, תושבת קבע או בעלת מעמד עולה )כמוגדר במשרד הפנים( •

 כלכלי של הלמ"ס-במדד החברתי 1-6המשתלמת מתגוררת באחד מן היישובים המוגדרים באשכולות  •

 ורף כנספח לקול קורא זה(, על פי המופיע בספח תעודת הזהות המעודכן של המשתלמת.)מצ

 
 לתקופה של שנה.₪  80,000: תקופת המלגה וגובה המענק

 
 24.8.20תאריך הגשת ההצעה לרשות המחקר: 

  פרק הזמן להגשת הבקשות על ידי המשתלמים באמצעות המערכת המקוונת אל מרכז הפעילות ברשות המחקר הוא

 .15:00עד השעה  25.8.2020יום שלישי, ה' באלול תש"פ,  עד

 לאחר מועד זה תיסגר המערכת בפני המשתלמים ולא תהיה בידם האפשרות עוד להגיש בקשות.

 (15:00)עד השעה  8.9.20תאריך ההגשה לקרן: 

 

 :ימים הבאיםבתערך ש ZOOM תשומת ליבכם: יתקיימו שתי הדרכות להגשת הבקשות למלגה באמצעותל 

 לחץ כאן – להלן קישור להדרכה 10:00בשעה  20.7.2020ביום  -

 לחץ כאן – להלן קישור להדרכה 10:00בשעה  4.8.2020ביום  -

 

טרם המועד הקובע  לתשומת לבכם, מילוי הטופס המקוון היא פעולה הדורשת זמן ולכן מומלץ להתחיל בהליך ההגשה זמן רב  ❖

ניתוק מהרשת, קבצים לא תקינים, קבצים כבדים, ולא ברגע האחרון, וזאת בשל קשיים ועיכובים מגוונים העשויים להיגרם: 

 .'חתימות מורשי החתימה וכד

 
   כניסה למערכת קדמת המדע   הנחיות להגשת בקשה   עמוד הקול הקורא  קול קורא

 
 בחזרה לטבלה    ת אזוריותיישובים בתוך מועצו - 2015מדד חברתי כלכלי    2015 -מדד חברתי כלכלי למס 

 
 

 

 

 
 

 האגודה הישראלית לקרימינולוגיה
 

 הזמנה לקבלת הצעות

 שנתי של האגודה הישראלית לקרימינולוגיה-לכנס הדו

 
 שנתי של האגודה,-האגודה הישראלית לקרימינולוגיה מתכבדת להודיע על פתיחת הגשת הצעות לכנס הדו

 . 2021במאי,   20-19שיתקיים בתאריכים

 
 במגוון דיסציפלינות וכאלו הנשענות על מסורות תיאורטיות ומתודולוגיות שונות. לכנס יתקבלו עבודות שנכתבו 

 ניתן להגיש הצעות להרצאות, למושבים נושאיים, לשולחנות עגולים ולפוסטרים בנושאים הקשורים לתמה של הכנס. 

 .ההצעות יעברו שיפוט אקדמי כמקובל

 

https://zoom.us/launch/download/ERJkmENh42vYAr9HDZPKNOYn_YN2o1IJvhpRCz5JBczEejWK2GnpeiTCa06ViBVlcwOxXhInG9yD9rqBHoNJpO9NNbaRrcmARnqWEtdDD-9j03KeRhqiLSBSBjS0Hqnja_MLwhjyPfDWYfKrm3TNVd2ar8PyR0v2NHc7ejdW--QuqmBAAajN7IdaNoqE4IacgWlCz14MJPn6OhDNf4fjGorRjKw63vitJZRslf_IkhK4B_qI3xIDwIE8mjhmM8KbW1ZrCdbEO6m6hsoSHYW73pPdhtqqUCd_q1vFnsadIBXHiVHchG2Bk27LBPIfBlIliOoZ5xSxEpwaEJl3cwzxq3S46aD2OyVE1EyQrBqcownZuBo.seq2dIE77iahi0yI/meeting/8x1IZjzUax522ZvafITVPOKkzeFhVA2xn_4.D56ciMIYVplrzeIO/Zoom_launcher.exe
https://zoom.us/launch/download/TYxItpVCmXsGstw5v1R_0jM0yO_bwv3aqSsosl431k_ku7xBLdxbhmPtugblFGK-cFGHTxRCC2uJt59Hcvsl6aRhWXg3t-gR2MvUZydIbTv2nrqhmlglHb7bSo6WFllQs4NNR9k0g6eGwlO_a7-m-5h9v_7UjB3w5cXw9466_xao9haPvYrsePmdC5sRWnaAYqOEuqpFe_Pb0TX9j13XRm_E3hsmMCDUlgIOyX-ihVOLLSNrYb2TKvaq2qF7ECy1dvmb_Ff1wrB3MDpltZL9-68yTA1HmhKN7l4dJxpj9PTEtUSwC3N-RbgbYSG3YyAoNJXKXnrwki2JxdEcy7DkvEhDnOiVAagWG9lSklSwdv8Olow.-wis8HQW1rtjazs9/meeting/OW09ZGzB4AT3rKMCCeIzLkB4VkjYdzzCzyk.6jNVYZpDDGBekAjU/Zoom_launcher.exe
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/2_most_rfp20200712/he/%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%A9%20%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7%20%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%20%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98%20%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%20%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90.docx
https://www.gov.il/he/departments/guides/most_rfp20200712?chapterIndex=5
https://www.gov.il/he/departments/general/most_planning2020
https://kf.most.gov.il/SignIn
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/most_planning2020/he/%D7%9E%D7%93%D7%93%20%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%20%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%20%D7%9C%D7%9E%D7%A1%20-%202015.xlsx
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/most_planning2020/he/%D7%9E%D7%93%D7%93%20%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%20%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%20%D7%9C%D7%9E%D7%A1%20-%202015.xlsx
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/most_planning2020/he/%D7%9E%D7%93%D7%93%20%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%20%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%202015-%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%9A%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA.pdf
https://kf.most.gov.il/
https://kf.most.gov.il/


 :במסגרת קול קורא זה ניתן להגיש

 הצעה להרצאה •

 למושב נושאיהצעה  •

 הצעה לשולחן עגול •

 הצעה לפוסטר •

 

 :תחומי מחקר

הכנס יתמקד באתגרים עכשוויים בקרימינולוגיה ובאכיפת החוק )כגון משבר הקורונה והשלכותיו על עבריינות ואכיפה(, ויציע במה להצגת 

 .פעילות מחקרית ומקצועית בתחום הקרימינולוגיה בישראל

 

 
 

o .ניתן להגיש הצעה אחת בלבד כמחבר ראשון 

 

 1.1.21עגול(: תאריך להגשת מועמדות לקרן )עבור הצעה להרצאה, למושב או לשולחן 
 

 1.3.21תאריך להגשת מועמדות לקרן )עבור הצעה לפוסטר(: 
 

 בחזרה לטבלה   עמוד האגודה  הקול הוקרא באנגלית   טופס מקוון להגשת הצעה   קול קורא

 
 
 

 
 

 קרן שלם
 

 אתיקה" -ואי וביוהעת "משפט רפ-קול קורא להגשת הצעות למאמרים לגיליון מיוחד של כתב

 אתיקה-חוק, משפט וביו -בנושא: מוגבלות 

 

 

 .לימודי מוגבלות הינו תחום אקדמי המתפתח בהדרגתיות בישראל בעשור האחרון והמחקר בו נמצא עדיין בראשית דרכו

https://criminology.org.il/uploads/kolkorea/%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20%D7%9C%D7%9B%D7%A0%D7%A1%20%D7%94%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99_23.6.20.pdf
1FAIpQLSdLmyHuA9jtVU1lJY_fC8qqIhCAJ3K8SMBjvpoxr0QqvCd0DA
https://criminology.org.il/uploads/kolkorea/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99_%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20%D7%9C%D7%9B%D7%A0%D7%A1%20%D7%94%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%91%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D%20%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA%202021.pdf
https://criminology.org.il/


 הן בשטחהגיליון הנוכחי מבקש לייצר גשר שיאפשר שיח שיצמצם את הפער בין התפיסות השונות למוגבלות, הן באקדמיה ו

 .ויקדם את התהליך המתהווה של חדירתם של לימודי מוגבלות לשדה האקדמי הישראלי

 

כמו כן, גיליון זה יביא יחד מאמרים של אנשי המקצוע אך גם את חוויית החיים ותפיסות העולם של אנשים עם מוגבלות, זאת בכדי ליצור 

עם מוגבלות, כך שהעיסוק של אנשי הרפואה, המשפט והאתיקה בחייהם  את המפגש בין העולם האקדמי והרפואי ובין העולם של אנשים

 .עולמם חווית החיים שלהם ועל תפיסות על של אנשים עם מוגבלות יתייחס ויתבסס

 

 .המערכת תבחר מבין ההצעות את אלו שיענו בצורה הקרובה ביותר על מטרת הגליון המיוחד

 

תחומיים אשר בוחנים נושאים ודילמות שונים בתחום -הגיליון המיוחד נועד להציע במה למחקרים בינתחומיים ורב: תחומי המחקר

 אתיקה, במישרין-המוגבלויות / לימודי מוגבלות, ואשר יש להם או ביניהם קשר לעולם החוק והמשפט ו/או האתיקה הרפואית או הביו

משתף או  ,(inclusive research) ויית החיים של אנשים עם מוגבלויות ומחקר מכלילאו בעקיפין. בכלל זה, מחקרים המציגים את חו

משחרר; זכויות ילדים ואנשים עם מוגבלות; המציאות היומיומית של אנשים עם מוגבלויות בישראל; הדרך בה הרפואה משפיעה על תפיסת 

 .בישראל; חינוך רפואי, ועוד ולהיפך; היסטוריה של משפט, מוגבלות ורפואה –המוגבלות ומעצבת אותה 

 

 : נושאים לדוגמה כוללים

 פרטיות ומידע רפואי •

 שיתוף ילדים ואנשים עם מוגבלות בתהליכים שונים הקשורים לחייהם –הזכות להשתתפות  •

 סוגיות הקשורות לאבחון •

 הגדרות שונות של מוגבלות והמפגש שלהן עם רפואה •

 חוק ומשפט •

 הסכמה מדעת •

 וטכנולוגיות פריוןהזכות להורות  •

 החלטות של תחילת וסוף החיים •

 טיפול פסיכיאטרי •

 פרטיות ומידע רפואי •

 .אפוטרופסות ותמיכה בקבלת החלטות ועוד •
 

 
 Healthlaw@ono.ac.ilיש להגיש את ההצעות בכתובת הדוא"ל: 

 
 16.8.20תאריך הגשת הצעות למאמרים: 

 

 בחזרה לטבלה   עמוד הבית   קוראעמוד הקול ה   קול קורא
 

 
 

 
 

Nature Research 
 

Global Grants for Gut Health 
 
The Global Grants for Gut Health is a competitive program for investigator-initiated research into the human gut 

microbiota, supported by Yakult and Nature Research. 

 
Research Fields: Projects that advance understanding of the impact of the small intestine microbiome on human 

health.  In all cases the focus should be on uncovering and understanding the mechanisms through which the 

microbiota exert an influence on human health. 

mailto:Healthlaw@ono.ac.il
http://kshalem.org.il/uploads/docs/%d7%a7%d7%95%d7%9c%20%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%90%20%d7%9b%d7%a8%d7%9a%20%d7%9e%d7%95%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa.pdf
http://kshalem.xpmltd.info/pages/item/2115
http://kshalem.xpmltd.info/pages/item/2115
http://kshalem.xpmltd.info/pages/item/2115
http://kshalem.xpmltd.info/


 
Research Fields: Up to $ 100,000, for a period of one year. 

 

Applications for the next round of funding open on 1st August 2020. 
 
RA Deadline: 13.9.20 

Deadline: 30.9.20 

 

Call for Proposals   Application Guidelines   Frequently Asked Questions   Home Page  Back to Table 
 

 
 

 
 

National Geographic 
 

AI for Earth Innovation 
 

The National Geographic Society and Microsoft’s AI for Earth program are partnering to support novel projects that 

create and deploy AI tools to improve the way we monitor, model, understand, and ultimately manage Earth’s natural 

resources for a more sustainable future.   

 

Modern technologies, such as satellite imaging, bioacoustic monitoring, environmental DNA, and genomics, can 

capture data at a global scale, but also produce massive, complex data sets. Artificial intelligence (AI) and cloud 

computing can capitalize on the potential of such data, leading to faster and more meaningful insights and creating 

the opportunity for transformative solutions. 

 
Research Fields: The grants given by the partnership will support projects that use cloud computing to create 

and deploy open-source models and algorithms that make key analytical processes more efficient in the field.  
 

This partnership is focused on supporting projects that will build tools such as applications, application programming 

interfaces (APIs), or packages to be shared.  

 

Microsoft will help the successful applicants make their models and tools available for use by other environmental 

researchers and innovators.  

 

Two main fields in this call for proposals: 

❖ Biodiversity: Biodiversity around the world is rapidly declining. AI can help us understand and address 

challenges such as these:   

• Human-wildlife conflict  

• Invasive species introduction and spread 

• Habitat loss, including agricultural and urban encroachment 

• Species discovery, identification, and distribution  

https://www.guthealth-grants.com/pages/about-the-grants
https://www.guthealth-grants.com/pages/applicant-guidelines
https://www.guthealth-grants.com/pages/faq
https://www.guthealth-grants.com/
https://www.microsoft.com/en-us/aiforearth


• Wildlife poaching and trafficking 

 

❖ Climate Change: Countries and communities around the world are engaged in climate resilience, 

adaptation, and mitigation efforts. AI can help in areas such as these: 

• Understanding and quantifying carbon sequestration  

• Monitoring and understanding afforestation/reforestation efforts 

• Identifying fire risks and ways to mitigate damage 

• Extreme weather and climate modeling 

• Sustainable land-use change 

• Resilience to impacts caused by extreme events (e.g., droughts, floods, other natural disasters) 

 
To strengthen your proposal, consider building a multidisciplinary team that spans technology 

and environmental science.  

 

Budget and Period: Applicants may request $5,000 to $100,000 

 

RA Deadline: 29.9.20 

Deadline: 21.10.20 
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 ות רשות המחקרהודע

 
 

 י סגל יקרים,חבר

 

 :לתשומת לבכם, מספר הודעות מטעם רשות המחקר

 

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

ור פעילות מחקרית של חברי הסגל לרבות בעניין: במסגרת מודל המחקר ולכן גם האוניברסיטה תעשה שימוש בכלי זה לצורך ניט

 וכדומה. קפ"מ, קריטריונים

 

 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.ilנא פנו באימייל: לפרטים והרשמה א

 

 בחזרה לטבלה    ORCIDמדריך 

 
 

 :ריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניותע 

 חוקרים שבכוונתם להגיש הצעת מחקר באנגלית לקרן חיצונית, 

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

https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/ai-earth-innovation/
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/how-to-apply/preparing-your-proposal/
https://media.nationalgeographic.org/assets/file/NGS_Budget_Guidelines_2019.pdf
https://media.nationalgeographic.org/assets/file/NGS_Downloadable_Grant_Preparation_Questions_Technology.pdf
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


 . בקשות אלו יקבלו קדימות במתן שירותי העריכה.הפורטלאת הבקשה יש להגיש דרך 

 .לות הזמן של הקרן ורשות המחקרשימו לב, על ההצעה להיות מוכנה במסגרת מגב

 
 בחזרה לטבלה

 

 :ם יקרים, לתשומת ליבכםוקריח 

 מהיום, המאמר שלכם יכול לזכות לחשיפה גדולה יותר!

 .  Cambridge University Pressלאוניברסיטת אריאל יש מנוי לחבילת כתבי עת של המו"ל 

 .בקישור זהאת רשימת כתבי העת הכלולים בחבילה זו תוכלו למצוא 

 

 , לפיו חוקרי המוסד זכאים לפרסםלאחרונה מלמ"ד הגיעו להסדר מיוחד עם מו"ל זה

 , ללא תשלום נוסףהכלולים בחבילה זובכל כתבי העת  Open Access -מאמרים ב

(. המשמעות היא כי Article Processing Charges (APC)מחייב תשלום מיוחד הנקרא  Open Access -)בד"כ פרסום מאמר ב

 המאמר שלכם יהיה פתוח ונגיש לציבור הרחב.

 

 .MALMAD OA Agreement -לפרטים נוספים אודות ההסדר המיוחד 

 

 חוקרי האוניברסיטה אינם נדרשים לבצע פעולות מיוחדות בעת שליחת המאמר לפרסום אצל המו"ל. 

הפרסום הרגיל, הוא יישאל אם הוא רוצה לפרסם את במידה ומאמר של חוקר מהאוניברסיטה יתקבל לאחר הערכת עמיתים במסלול 

כל מה שצריך הוא לאשר כי אתם מעוניינים במסלול פרסום כזה והמאמר יועבר לפרסום במסלול . Open Access -המאמר ב

 הפתוח באופן אוטומטי.

 

 המו"ל. הנכם מתבקשים להשתמש בדוא"ל המוסדי בעת שליחת המאמר למערכתלצורך שיוך החוקר לאוניברסיטה 

 .בקישור זהאצל מו"ל זה תוכלו למצוא  Open Access -תיאור קצר של תהליך פרסום מאמר ב

 בחזרה לטבלה

 
 

 קרנות חיצוניות )טבלה מתעדכנת( –מימון  אפשרויות

 קרנות פנימיות -אפשרויות מימון 

 

 

 אתר רשות המחקר

 הנחיות כלליות

 

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

          03-9371402 

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

 ac.ilalonaba@ariel. : האימייל

 

http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/portal-for-research-and-development
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/03/CambridgeUniversityPress_FullGoldenPackage_List.xlsx
https://www.cambridge.org/core/services/open-access-policies/read-and-publish-agreements/oa-agreement-malmad
https://www.cambridge.org/core/services/aop-file-manager/file/5c1cf1f21548802b32cef991/OA-Publishing-Step-by-Step-Guide-Jan-2019.pdf
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


 

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


