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משרד המדע, 
הטכנולוגיה והחלל
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ישראל-גרמניה

זכיות במלגות

משרד הכלכלה

קולות קוראים

סטודנטים, מהמחלקה לעיצוב תעשייתי בבצלאל, מלמדים את הקהל כיצד ליצר נייר איכותי משאריות הנייר שאספו במחלקות באקדמיה. 
נעשה בהפקת קבוצת המחקר לקיימות יישומית, בפארק המסילה בירושלים. צילום: רועי חנוכה

חברת  גוגל מפעילה תכנית מענקים לתמיכה במחקר אקדמי בתחומי 
טכנולוגיית המידע. התכנית ממנת מחקר באוניברסיטאות המובילות 

בעולם, זאת במסגרת משימתה לייצר פתרונות יעילים וחדשניים להנגשת 
מידע למשתמשים. בנוסף למחקר המתבצע בחברה עצמה, מקיימת גוגל 

 קשרים ענפים עם מוסדות אקדמיים מובילים לטובת מטרה זו.
תוצאות הפרויקטים הנתמכים אינם בבעלות קוד פתוח.

מענקי המחקר ניתנים לתקופה של שנה אחת כמענק בלתי מותנה 
 למוסדות אקדמיים במטרה לממן את פעילות החוקרים

במסגרת האוניברסיטה.
 גוגל מציעה מבחר נושאים בהם יכולה להתמקד הצעת המחקר.

 בינהם: אפליקציות גיאוגרפיות ומיפוי, אינטראקציות אדם־מכונה,
יישומי מובייל ועוד.

מועד הגשה קרוב: 15 באוקטובר 2015
 למידע נוסף: 

http://research.google.com/university/relations/research_awards.

html

שת"פ צ'כיה–ישראל.
נושא: הנדסה סביבתית וטכנולוגיות ניהול מידע ותקשורת.

מועד הגשה: 15 באוקטובר 2015
 למידע נוסף: 

http://most.gov.il/Information/Calls/Pages/CZECH-ISRAELI%20

COOPERATIVE%202016-2018.aspx

נפתח סבב ההגשות של הקרן הדו־לאומית ישראל-גרמניה )GIF( לכל 
המרצים בעלי תואר שלישי. הקרן מסייעת ביצירת שיתופי פעולה בין 

חוקרים ישראלים לעמיתיהם הגרמנים. 
 נושאים: מגוון תחומים מהמדעים המדוייקים, מדעי הרוח

ותחומים נוספים.
 מועד הגשה: סוף אוקטובר 2015 )טרם פורסם תאריך מדויק(

 למעוניינים, במהלך חודש אוגסט/ספטמבר יקבע מפגש עם מנהלת הקרן
להבהרות וייעוץ. לתיאום אנא צרו קשר.

 משרד הכלכלה מפעיל מספר תכניות מימון למחקר ופיתוח )מגנ"ט(.
 מטרת המו"פ במשרד הכלכלה הוא לעזור לתווך בין האקדמיה לתעשיה,

 בעיקר על מנת לחזק את התעשייה.
 קריטריונים עבור משרד הכלכלה:

 1. חדשנות טכנולוגית
 2. פוטנציאל מסחור בארץ

למידע נוסף:
http://www.magnet.org.il  

 מסלולי מגנ"ט:
 •   קמין  - קידום מחקר יישומי נבחר 

 מועד הגשה קרוב: 21 בספטמבר 2015
למידע נוסף:

http://www.magnet.org.il/article.aspx?id=690

•   מגנטון - עידוד העברת ידע מהאקדמיה לתעשיה
מועד הגשה קרוב: 15 באוקטובר 2015

 למידע נוסף:
http://www.magnet.org.il/article.aspx?id=689

•   מימ"ד - מינוף מו"פ דואלי, מסחרי וצבאי
מועד הגשה קרוב: 21 באוקטובר 2015

למידע נוסף:
http://www.magnet.org.il/article.aspx?id=686

•   נופר -  הכוונת המחקר הבסיסי ליישומים בעלי עניין לתעשיה
מועד הגשה קרוב: 30 בנובמבר 2015

למידע נוסף:
http://www.magnet.org.il/article.aspx?id=687

•   צת"מ - ציוד תומך מו"פ
מועד הגשה קרוב: 27 בפברואר 2016

למידע נוסף:
http://www.magnet.org.il/article.aspx?id=30716 

#6 קיץ תשע״ה גליון 

רשות המחקר מעודדת מרצים המעוניינים לחפש הקשרים והזדמנויות חדשות באומנויות ועיצוב בתחומים 
שונים אשר אינם ברורים מאליהם ותהיה זמינה וערוכה לעזרת המרצים המבקשים להגיש בקשות 

לקולות הקוראים.

 הקיץ הוא הזדמנות מצוינת לעבוד על הצעות מחקר!
אנו מזמינים אתכם לפתח הצעות ורעיונות ולמחקרים. נשמח לעמוד לרשותכם ולעזור בקידום 

והגשת הצעות מחקר. לקראת הסבבים הקרובים של תכניות האיחוד האירופי, נקיים מפגש הכנה 
עם יועצי בצלאל. פרטים נוספים יועברו בהמשך.

ברכות לצוות הפרוייקט ארסמוס+ )+Erasmus(, ולשותפים בארץ ובחו"ל, על זכייתם במענק 
מטעם האיחוד האירופי לפרוייקטים בהנהגתם. הזוכים:

 אלעד פרסוב, עבור-
 CLEVER – Creative Leadership & Entrepreneurship, Visioning Education Roadmap

 שלי זוסמן, עבור-
TeachEx – Teaching excellence

למידע נוסף ועזרה אנא צרו קשר עם הרשות בדרכי התקשורת הבאות:
   www.bezalel.ac.il/about/research :אתר הרשות

research@bezalel.ac.il :דוא"ל

עדכונים

בצלאל זכתה במלגות סגל לשיתוף פעולה עם המוסדות הבאים, במסגרת תכנית 
 :)Erasmus Mundus( ארסמוס מונדוס

•   Fachhochschule Münster – University of Applied Science, 

    Münster, Germany 
במחלקות: תקש"ח, עיצוב תעשייתי ואנימציה    

•   Univerity of Augsburg – Augsburg, Germany

    תקש"ח וארכיטקטורה    

•   MDX – Middlesex University London, United Kingdom

  אמנות     

•   Sofia University ST. Kliment Ohridski – Sofia, Bulgaria

אמנות, תקש"ח, עיצוב קרמי, עיצוב תעשייתי ואופנה    

•   Escola Massana - Barcelona,Spain

אמנות, עיצוב קרמי וזכוכית, תקש"ח ועיצוב תעשייתי    

אנו מזמינים חברי סגל המעוניינים לבסס שיתופי פעולה חדשים ומחקרים עם 
מוסדות באירופה, להציע הצעות ולהעזר בנו לקראת הקול הקורא הבא.


