
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

11.2.19 – 18.2.19   

 ♦הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה ♦ 

 

 בית הספר לתקשורת הפקולטה למדעי הטבע הפקולטה להנדסה

בית הספר 
 לארכיטקטורה

בית הספר למדעי 
 הבריאות

הפקולטה למדעי החברה 
 והרוח

 

 טבלת קולות קוראים

 

 מתאים לפקולטות קול קורא

 

 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
 הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה

 

 מענקי השתלמות

 

 מענקי עמיתים

 

 מימון כנסים

 

 

 

 קרן פזי

 

 קול קורא לבקשת מענק קרן פזי 

 2019להשתלמות בשנת 

 

 



 

משרד העבודה, הרווחה והשירותים 

 החברתיים

 

 קול קורא להגשת הצעות

 למתן שירותי ייעוץ למחקרים

 בתחומי ילדים ונוער במצבי סיכון

 

 

 

 צבי-יד יצחק בן

 

קול קורא למלגת פוסט דוקטורט לחוקר 

 מצטיין בחקר ארץ ישראל ויישובה 

 תשפ"א -לשנת תש"פ

 

 

 

 

 המועצה להשכלה גבוהה

 הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(

 
 דוקטורטים-לבתר ת"הות מלגות תכנית

 הנתונים במדעי מצטיינים 

 
 לדוקטורטים ת"הות מלגות תכנית

 הנתונים במדעי מצטיינים 

 

 

 

US Agency for International 
Development (USAID) 

 
The Middle East Regional Cooperation 

Program (MERC) 

Pre-Proposals 

 

An opportunity for Middle East 

cooperation in research 

 

 

National Geographic Society 

 

Early Career Grant 

 

Exploration Grant 

 

Requests for Proposals 

 

 



 

Fritz Thyssen Stiftung 

 

Support of Projects 

 

 

 קולות קוראים פנימיים

 

 אוניברסיטת אריאל

 הרשות למחקר ופיתוח

 

 בסדנא להשתתפות קורא קול

 ISF -ל מדעית כתיבה

 

 

 

 אוניברסיטת אריאל

 

קורא למלגות עידוד מחקר באוניברסיטת קול 

 אריאל התשע"ט

 ולקידום שוויון מגדרי באקדמיה

 

 

 

 אוניברסיטת אריאל

 

קול קורא למלגות לפוסט דוקטורט לחוקרות 

 באוניברסיטת אריאל התשע"ט

 ולקידום שוויון מגדרי באקדמיה

 

 

 עדכונים ותזכורות

 

 קרן אדמונד דה רוטשילד

 

 קול קורא להצעות מחקר בנושא 

 מיזוגים בחברה האזרחית

 

 ** עדכון בתאריכי ההגשה **

 

 

 

 הודעות רשות המחקר

 



 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות 

 

 
 

 

 
 

 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
 הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה

 

 

 הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה מפרסמת קולות קוראים בשלוש מסגרות:
 

 מענקי השתלמות
 

  ,בארכיון  ,בספרייה עבודה ובשיטות והחברה וחהר במדעי במחקר להשתלמות מענקים נותנת הקרן

 ל למשך תקופה של חודש עד חודשיים."בחו אחרת מתאימה במסגרת או במעבדה

 

 התואר.  מקבלת שנים  10עד - לדוקטורנטים ולחוקרים ניתנים ההשתלמות מענקי: זכאות

 .השתלמות קרן לרשותם עומדת אין אשר צעירים לחוקרים ניתנת עדיפות

 

 .הנסיעה והשהייה הוצאות לכיסוי בלבד לחוקר מיועד המענק. $ 5,000עד  :תקופה ותקציב

 

o המענק תקופת סיום עם מיד בארץ האקדמי לביתו לחזור החוקר על. 
 

 בחזרה לטבלה     קול קורא

 
 

 מענקי עמיתים
 

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

 ורעיונות ידע, דעות לחילופי ישראלים וסטודנטים מדענים עם שייפגשו כדי ימים למספר לישראל

 בתחום

 .התמחותם

 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_IsraelAcademy_Hishtalmut_4.2019.pdf


 מענקי העמיתים ניתנים לחבר הסגל הבכיר.: זכאות

 

 .$ 5,000עד  :תקופה ותקציב

 

 בחזרה לטבלה     קול קורא

 

 

 מימון כנסים
 

  מידע לחילופי ,המדע שבחזית בתחומים בישראל הידע לפיתוח המיועדים כינוסים מממנת הקרן

 .ישראל למדינת החשובים בתחומים והחברה הרוח במדעי המחקר ולהעמקת ורעיונות

 המשתתפים בין רצוף מגע מתוך נושא לימוד המאפשרים בתנאים להתקיים צריך הכינוס

 ל."מחו המוזמנים המדענים לבין הישראלים

 

 2 יהיה הכינוס משך  המשתתפים. למוסדות הכינוס מחוץ את לקיים רצוי כאלה תנאים יצירת לשם

 המרצים בין ודיונים מפגשים הכינוס במשך כל יתקיימו לקהל פתוחות הרצאות על ימים. נוסף 5 -

 המרצים יוכלו האחרים. כך זה מעיסוקיהם לזמן יתפנו תלמידים, אשר של קטנות קבוצות לבין

 .פעולה שיתופי טיבם ולתכנן על אישית, לעמוד היכרות התלמידים את להכיר האורחים

 

 תמיכה לכנס ניתנת לחברי הסגל הבכיר.: זכאות

 

 . $ 30,000עד  :ותקציבתקופה 

 

 בחזרה לטבלה     קול קורא

 
 

 14.3.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 1.4.19 תאריך הגשה לקרן:

 

 בחזרה לטבלה   סיכום מסלולי הקול הקורא

 

 
 

 
 

 קרן פזי
 

 2019קול קורא לבקשת מענק קרן פזי להשתלמות בשנת 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_IsraelAcademy_Fellows_4.2019.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_IsraelAcademy_Conferences_4.2019.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_IsraelAcademy_4.2019.pdf


 
רן מחקר משותפת לוועדה לאנרגיה אטומית )וא"א( ולוועדה לתכנון ולתקצוב של קרן פזי הינה ק

המועצה להשכלה גבוהה )ות"ת(. הקרן שמה לה למטרה לקדם את המחקר, הידע המדעי והכשרת 

 כוח האדם המדעי בתחומים בעלי עניין לוא"א.

 
 :הקרן תומכת בשיתופי פעולה מדעיים

  הקריה  חוקרים במוסדות המחקר האקדמיים לבין חוקרים במרכזי הוא"אבין(

 הגרעינית נגב ומרכז גרעיני שורק(

  בין חוקרים במוסדות המחקר האקדמיים לבין חוקרים מגופים המוכרים כתלמ"י

( הוא מו"פ בטחוני שלא 80%)תשתיות לאומיות ומוקדי ידע(, שעיקר עיסוקם )לפחות 

טכנולוגי או -ים מהאקדמיה, בתחומים אשר תורמים לידע מדעילמגזר העסקי, עם חוקר

 להכשרת כוח אדם אשר יכול להשתלב או לתמוך בנושאי המחקר של הוא"א. 

 

 הקרן מקצה תקציב שנתי לתמיכה בעזרת מלגות השתלמות.

 למשמך הקול הקורא. 2, עמוד 2יש לעיין בתנאי הסף לקבלת המענק בסעיף 

 

  :תחומי המחקר

 פיסיקה 

 כימיה וחומרים 

 הנדסה 

  מתמטיקה 

 .נושאים הרלבנטיים לענייני הוא"א 

 

 ,לשנהלחוקר  $ 110,000מלגת השתלמות בגובה של עד  :תקופה ותקציב

 לחוקר בודד. לחודש $ 9,200או עד 

  בעבור חוקרים שלרשותם עומדת קרן השתלמות ו/או מלגה אחרת, המאפשרת ביצוע

ות כהשלמה לקרן השבתון או המלגה, שמטרתה השתלמות ארוכה, תינתן מלגת ההשתלמ

דוקטורט או לאפשר השתלמות -לאפשר השלמת התקופה הנדרשת ללימודים מתקדמים, בתר

 ארוכה במוסד מוביל בתחומו בעולם.

 

 21.2.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 1.3.19  תאריך הגשה לקרן:

 

 בחזרה לטבלה   קול קורא

 
 

 
 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_Pazy_Hishtalmut_3.2019.pdf


 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
 

 קול קורא להגשת הצעות למתן שירותי ייעוץ למחקרים

 בתחומי ילדים ונוער במצבי סיכון

 
האגף למחקר, תכנון והכשרה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, פונה לקבלת 

 הצעות למתן שירותי ייעוץ למחקרים בתחומי ילדים ונוער במצבי סיכון. 

 

למנהל תחום המחקר בניהול המחקרים המבוצעים בתחומי תפקידו של היועץ שייבחר יהיה לסייע 

ילדים ונוער במצבי סיכון. הכוונה היא לסיוע הן במחקרים המצויים בשלבי ביצוע והן במחקרים 

 מתוכננים.

 

  :תנאי סף

  .בעל תואר שלישי במדעי החברה 

  שנים לפחות. 3מועסק או הועסק בעבר ע"י מוסד אקדמי לתקופה של 

  שנים לפחות במחקר בתחומי ילדים ונוער, כחוקר או יועץ. 5ניסיון של בעל 

  ,אחראי לפחות לשלושה מחקרים שפורסמו בכתבי עת שפיטים, בתחומי מדעי החברה

כמומחה מוביל מחקר, חוקר או יועץ, בעשר השנים הקודמות למועד הגשת ההצעה לקול 

 קורא זה. 

  ל מחקר, חוקר או יועץ במגוון שיטות מחקר שנים לפחות כמומחה מובי 3בעל ניסיון של

 לרבות: שיטות כמותיות ושיטות איכותניות.

 

 פירוט השירותים הדרושים: :אופי העבודה

  מתן חוות דעת מקצועיות על הצעות מחקר ודו"חות מחקר של מחקרים המבוצעים עבור

 המשרד בתחומי ילדים ונוער במצבי סיכון. 

 המחקר המפותחים במסגרת המחקרים. מתן חוות דעת מקצועיות על כלי 

 .השתתפות בוועדות היגוי למחקרים המבוצעים במימון המשרד 

  סיוע במחקרים מתוכננים: כתיבת הפרק המתאר את מהות המחקר המבוקש במכרזי

מחקרים שמפיץ המשרד. בפרקים אלו מפורטים: הרקע למחקר, תיאור הנתונים הקיימים, 

ת המחקר. תפקידו של היועץ שייבחר יהיה לסייע אוכלוסיית המחקר, מטרות ושאלו

 בכתיבת תכנים אלו.

 

 .בתעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים ₪ 50,000עד  :תקופה ותקציב

 

 17.2.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 25.2.19  תאריך הגשה לקרן:

 

 בחזרה לטבלה    עמוד הבית   קול קורא

 
 

https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.9.0.2
https://www.molsa.gov.il/Publications/tb_PubAppealsNew/%d7%a7%d7%95%d7%9c%20%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%90%20-%20%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d%20%d7%91%d7%9e%d7%a6%d7%91%d7%99%20%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f%20%203-2-19.docx
https://www.molsa.gov.il/Publications/Pages/PubAppealDetails.aspx?ListID=65E31E8E-AF67-4F88-8978-7ABF0970DA11&WebId=F6CEEC85-5B09-4F74-B8AF-75B91C21AE70&ItemID=40


 

 
 

 צבי-יד יצחק בן
 

  קול קורא למלגת פוסט דוקטורט לחוקר מצטיין בחקר א"י ויישובה
 תשפ"א -לשנת תש"פ
 

דוקטורט לחוקר -פוסט צבי מעניק מלגת-המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה ביד יצחק בן

בחקר ארץ ישראל ויישובה, במטרה לאפשר לחוקרים צעירים לעבד בעזרת המכון לחקר  מצטיין

למחקר  למחקר המשך או ארץ ישראל ויישובה, את עבודת הדוקטור לספר בעברית ולהתפנות

 .חדש

 

 חוקרים שעבודת הדוקטור שלהם אושרה במהלך שלוש השנים האחרונות: זכאות

 ושכל חוות הדעת כבר נמצאות בידם.

 

 : חקר ארץ ישראל ויישובה.תחומי מחקר

 
 לשנה(. ₪ 50,000לתקופה של שנתיים ) ₪ 100,000: תקציב

 
 19.2.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 28.2.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה    טופס הגשת בקשה   קול קורא

 
 

 
 

 המועצה להשכלה גבוהה
 הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(

https://www.ybz.org.il/?CategoryID=563&ArticleID=4494#.XFwhs1Vvapq
https://www.ybz.org.il/?CategoryID=563&ArticleID=4607&dbsAuthToken=#.XFwmdFVvapo


 

 מצטיינים דוקטורטים-לבתר ת"הות מלגות תכנית
 הנתונים במדעי

 
 תכנית על ת"ות הנתונים, החליטה מדעי לנושא ת"לות המייעצת ההיגוי ועדת להמלצות בהמשך

 ארבע

 מצטיינים דוקטורנטים-לבתר מלגות תכנית של רכיב גם הכוללת הנתונים מדעי לקידום שנתית

 בתחומי

 .הנתונים מדעי של המחקר

 
 והמעטפת הליבה בתחומי מצטיינים דוקטורנטים ורק אך יוגשו למלגות כמועמדים : תחומי מחקר

למסמך הקול  1-2כמפורט בעמודים  ,ת"ות של ההיגוי ועדת ידי על הנתונים, כפי שהוגדרו מדעי של

 הקורא.
 

ביצועים,  מלאכותית, אופטימיזציה, חקר : בינהכוללים הנתונים מדעי של המעטפת תחומי
 ,רובוטיקה

אינפורמטיקה, -אותות, ביו אינפורמציה, בקרה, ניתוח ,סטוכסטיים המשחקים, תהליכים תורת

 ביולוגיה

אישית, אפידמיולוגיה, אקונומטריקה, פסיכומטריקה, סייבר,  מותאמת/דיגיטלית חישובית, רפואה

 חישוב

 .מידע/נתונים בסיסי ובניית קוונטי, ניהול

 
 לשנה )ללא תוספות עבור ילדים( $ 45,000שנתית של -מלגה דו: תקופה ותקציב

 

 להשתלמות,  היציאה לאחר משנה יאוחר לא השלישי התואר את לקבל צפויים המועמדים 

 .השלישי קבלת התואר ממועד שנים מחמש למעלה יחלפו לא השתלמותם תחילת ובעת

 

 חוקרים או סגל כחברי להתקבל מועמדותם את המלגאים יגישו ההשתלמות תקופת בתום 

 .)השולח במוסד דווקא )לאו בישראל המחקר מכוני/האוניברסיטאות באחת

 

 או ומנחה מארח מוסד להם יש כבר ההגשה מועד שעד מועמדים למלגה כמועמדים יוגשו 

 בנושא להתארגן יוכלו אך ומנחה מארח מוסד להם אין עדיין ההגשה מועד מועמדים שבעת

 הרלוונטיים(. המסמכים להגיש ידרשו )ואז  1.9.2019    לתאריך  עד זה

 
 מועמדים מהאוניברסיטה.  2ניתן להגיש עד 

 יש להגיש את ההצעות לרשות המחקר בתאריך המצוין, כשלב מקדים לביצוע הליך פנימי לבחירת
 המועמדים.

 
 7.4.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 5.5.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 קיים קול קורא לדוקטורנטים מצטיינים בתחומים אלה. לעיון בקול הקורא אנא היכנסו  

 .קישור זהל

 
 בחזרה לטבלה   קול קורא

 
 
 
 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_VATAT_DataScience_PhD_5.2019.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_VATAT_DataScience_PostDoc_5.2019.pdf


 

 
 

US Agency for International Development 
 

The Middle East Regional Cooperation Program (MERC) 

Pre-Proposals 
 

** An opportunity for Middle East cooperation in research ** 

  ** קרן ידידותית לאוניברסיטה **

 

USAID’s MERC Program funds peer-reviewed collaborative research projects 

between Israel and its Arab neighbors. 

 

Established as a result of the Camp David Peace Accords to promote Arab-Israeli 

cooperation, MERC has expanded beyond its original participants, Egypt and 

Israel, 

and also funded Arab-Israeli projects with researchers and institutions in Jordan, 

Morocco, West Bank/Gaza, Lebanon, and Tunisia. Other Arab countries are also 

eligible, including those in the Maghreb and Gulf regions. MERC currently supports 

nearly 40 active Arab-Israeli projects across a wide range of topics. 

 

Research Fields: The program seeks applied research and technology 

development proposals within the broad areas of the natural, physical, and social 

sciences 

and engineering. Investigators are also encouraged to integrate social science 

approaches, economics, and the use of information technology into the research 

where appropriate. 

 

- Ideally, MERC projects should apply research and technology to regional 

problems rather than issues of strictly local or even global concern. 

 

Examples of the types of development impacts MERC aims to achieve include, 

but are not limited to: 

 Economic growth that increases incomes of the disadvantaged 

 Improved environmental management 

 Increased food production  



 Water conservation and efficient use 

 Reduction of the burden of disease through better treatments or health-

management strategies. 

 

Budget and Period: Up to $1,000,000. Recently awarded grants ranged from 

approximately $100,000 to $990,000 with an average size of about $500,000,  

usually for a period of 2-5 years. 

 

 Projects must include at least one Israeli and one Arab institutional partner. 

Projects involving three or more regional partners are also allowed and 

encouraged. Participating institutions must be in Israel or an Arab country. 

 

The only non-regional partners allowed are U.S. institutions, although U.S. 

participation is not encouraged. If an American partner is included, their role in 

the project must be limited to providing technical assistance and must be 

justified as providing an essential technical contribution unavailable in the 

Middle East North Africa region. 

 

 The proposal may be submitted by any party in the collaboration. Partners may 

come from academic, private sector, non-governmental, or governmental 

institutions. 

 
 
RDA Deadline (Pre-Proposals): 1.12.19 

Deadline (Pre-Proposals): 15.12.19 

Please note that paper copies should be submitted in the Washington DC offices  

prior the above deadline. 

 

About the Program    MERC Funding Process   2018  Instructions - for your 

information 

 

Back to Table     

 
 

 
 

National Geographic Society 

https://www.usaid.gov/where-we-work/middle-east/merc
https://www.usaid.gov/where-we-work/middle-east/merc/funding-process
https://www.usaid.gov/where-we-work/middle-east/merc/2018-pre-proposal-instructions
https://www.usaid.gov/where-we-work/middle-east/merc/2018-pre-proposal-instructions


 
The National Geographic Society invites researchers to apply for funding of 

projects 

that are bold, innovative, and potentially transformative and have a primary focus in 

conservation, education, research, storytelling, or technology.  

 

Projects should also align to one of our three focus areas: 
 
 Wildlife includes species-focused projects and the local evolutionary and 

ecological processes that sustain them. This area of focus supports projects 

that seek to discover and identify species and ecosystems and to mitigate 

threats to Earth’s life forms. Projects will improve understanding of biological 

diversity, including behavior, life history, evolution, ecology, and habitat 

requirements. 

 

 Human Journey focuses on learning more about who we are and what our 

future will be on this planet. It supports projects in a range of fields that are 

helping us understand the origins and development of our species; how we 

modified and adapted to diverse landscapes across the globe; the evolution of 

cultures and societies; and the current status of and trends in our cultural, 

linguistic, and genetic diversity. Recognizing that human society is currently out 

of balance with the natural world, NGS also seeks projects that propose 

solutions to mitigate this imbalance. 

 
 Changing Planet grants focus on our Earth's dynamic terrestrial, marine, and 

freshwater ecosystems. NGS seeks projects that illuminate these issues to 

better inform decision making and to develop more effective models for 

conservation and protected area management at large scales. This area of 

focus seeks to reduce negative human impacts on ecosystems and Earth 

processes by increasing knowledge, inspiring action, and creating solutions 

with direct, quantifiable, and scalable methods for conserving landscapes or 

seascapes. 

 

The National Geographic Society offers three types of grants: 

 

Early Career Grant 
 

Early Career Grants are designed to offer less experienced individuals an 

opportunity to lead a project. 

 

Budget and Period: Projects are typically funded for US $5,000 and cannot 

exceed  

US $10,000 , for up to one year period. 

 

 Early Career Grant applicants must also submit a two-minute video that will be 

used to help evaluate the proposal. You may speak in your primary language, 

https://www.nationalgeographic.org/grants/our-focus/


but if that is not English, you MUST add English subtitles or attach an English 

video transcript. 

 

o Anyone with more than five years of professional experience in the field of their 

project focus does not qualify for an Early Career Grant and should apply for an 

Exploration Grant instead. 

 

 

RDA Deadline: 27.3.19 

Deadline: 10.4.19  

 

Call for Proposals   Eligibility Requirements   Guidelines   Sample Application   

Process and Timelines    Back to Table     

 

 

 
Exploration Grant 

 

An Exploration Grant application is a request for funding by an experienced project 
leader in the areas of conservation, education, research, storytelling, and 
technology. 

The applicant and his or her team members are expected to demonstrate 
successful completion of similar projects with measurable and/or tangible results. 
 

Budget and Period: Projects are typically funded for between US $10,000 and US 

$30,000. , for up to one year period. 

 

 Early Career Grant applicants must also submit a two-minute video that will be 

used to help evaluate the proposal. You may speak in your primary language, 

but if that is not English, you MUST add English subtitles or attach an English 

video transcript. 

 

o Anyone with more than five years of professional experience in the field of their 

project focus does not qualify for an Early Career Grant and should apply for an 

Exploration Grant instead. 

 

 

RDA Deadline: 27.3.19 

Deadline: 10.4.19  

 

Call for Proposals   Eligibility Requirements   Guidelines 

 

Sample Application - Research Grant   Process and Timelines    Back to Table     

https://www.nationalgeographic.org/grants/grant-opportunities/
https://www.nationalgeographic.org/grants/eligibility/
https://www.nationalgeographic.org/grants/preparing-your-proposal/
https://media.nationalgeographic.org/assets/file/NGS_Downloadable_Grant_Preparation_Questions_ECG.pdf
https://www.nationalgeographic.org/grants/process-and-timeline/
https://www.nationalgeographic.org/grants/grant-opportunities/
https://www.nationalgeographic.org/grants/eligibility/
https://www.nationalgeographic.org/grants/preparing-your-proposal/
https://media.nationalgeographic.org/assets/file/NGS_Downloadable_Grant_Preparation_Questions_Research.pdf
https://www.nationalgeographic.org/grants/process-and-timeline/


 

 

 
Requests for Proposals 

 

As part of supporting a planet in balance, National Geographic offers Exploration 

Grants that concentrate on certain key issues.  

 

Research Fields: Applicants may propose projects focused in conservation, 

education, research, storytelling, or technology in response to the special Requests 

for Proposals (RFPs) listed below: 

 Documenting Human Migrations 

 Uncovering Human Origins in Asia and Africa 

 Species Recovery 

 Big Cats Conservation 

 Making a Case for Nature 

 Reducing Ocean Plastic Pollution 

 Extreme Environments: Himalayan Climate Change 

 Participatory Science 

 Conservation Technologies 

 

Budget and Period: For more information see specific RFP from the list. 

 

 

RDA Deadline: 27.3.19 

Deadline: 10.4.19  

 

Call for Proposals   Eligibility Requirements   Guidelines 

 

Sample Application - Research Grant   Process and Timelines    Back to Table   

 

 
 

 
 

https://www.nationalgeographic.org/grants/grant-opportunities/documenting-human-migrations/
https://www.nationalgeographic.org/grants/grant-opportunities/human-origins/
https://www.nationalgeographic.org/grants/grant-opportunities/species-recovery/
https://www.nationalgeographic.org/grants/grant-opportunities/big-cats-conservation/
https://www.nationalgeographic.org/grants/grant-opportunities/case-for-nature/
https://www.nationalgeographic.org/grants/grant-opportunities/reducing-ocean-plastic-pollution/
https://www.nationalgeographic.org/grants/grant-opportunities/himalayan-climate-change/
https://www.nationalgeographic.org/grants/grant-opportunities/himalayan-climate-change/
https://www.nationalgeographic.org/grants/grant-opportunities/conservation-technologies/
https://www.nationalgeographic.org/grants/grant-opportunities/
https://www.nationalgeographic.org/grants/eligibility/
https://www.nationalgeographic.org/grants/preparing-your-proposal/
https://media.nationalgeographic.org/assets/file/NGS_Downloadable_Grant_Preparation_Questions_Research.pdf
https://www.nationalgeographic.org/grants/process-and-timeline/


 

Fritz Thyssen Stiftung 
 

The Fritz Thyssen Foundation supports research and conferences in the fields of 

history, language and culture, state, economics and society as well as medicine, 

devoting special attention to support for junior researchers.  

 

Support of Projects 
 

Support of projects by the Fritz Thyssen Foundation focuses on scholars in the 

humanities, social science and biomedicine fields. 

 

Research Fields: Areas of support: 

 History, Language & Culture 

 The interdisciplinary field “Image–Sound–Language” 

 State, Economy and Society 

 Medicine and the Natural Sciences 

 

 Interdisciplinary projects are also welcomed by the foundation.  
 

 

Budget and Period: A period of up to three years (2+1 extension). 

A maximum funding amount is not specified. 

 
Funding is basically reserved for projects that are related to the promotion areas of 

the Foundation and have a clear connection to the German research system. 

This connection can be established: 

 At a personal level - through German scientists working on the project. 

 At an institutional level - through non-German scientists being affiliated to 

German research institutes.  

 Through studies on topics related thematically to German research interests. 

 

o Applications in the biomedical field will not be accepted from firmly 

established researchers and scientists (holders of chairs, directors of clinics 

etc.). 

 

o Project proposals are only accepted from researchers that have a Ph.D. and 

relevant experience in the priority field of research. They should generally 

have 2-4 years’ experience in post-doctoral research and want to set up or 

http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/en/funding/promotion-areas/history-language-culture/
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/en/funding/promotion-areas/interdisciplinary-field-image-and-imagery/
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/en/funding/promotion-areas/state-economy-society/
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/en/funding/promotion-areas/medicine-and-natural-sciences/


expand a small working group of their own with the support of the 

Foundation.  

 
o The foundation generally does not accept any applications for projects if 

applications are being filed with other institutions at the same time.  

 
 
RDA Deadline: 1.9.19 

Deadline: 15.9.19 

Call for Proposals   Instructions - Humanities and Social Sciences 

Instructions – Medicine   Application Form   Back to Table  

 

 

 קולות קוראים פנימיים

 
 

 
 

 אוניברסיטת אריאל

 הרשות למחקר ופיתוח
 

  בסדנא להשתתפות קורא קול

 ISF -ל מדעית כתיבה
 

שנים  6רשות המחקר מעוניינת לסייע לחוקרים צעירים חברי הסגל הבכיר, בעלי ותק של עד 

( ISFעות מחקר איכותיות לגופים מממנים בכלל ולקרן הלאומית למדע )באוניברסיטה, להגיש הצ

בפרט. לפיכך, רשות המחקר תעניק השנה למספר מצומצם של חברי סגל אפשרות להשתתף 

 אפקטיבית.  מדעית כתיבה בנושא מקצועית בסדנא

 

 בהגשת הצעות מחקר המיומן בליווי חוקרים ממוסדות אקדמיים  עורך מדעי מקצועיהסדנא תועבר ע"י 

 לגופי מימון מובילים. עורך זה כבר ליווה מס' הגשות של חברי סגל באוניברסיטה, אשר אחת מהם זכתה

 . ISF-בשנה הקודמת בתקציב מכובד מה

  

 קרן ה-ISF   היא כיום הגוף המרכזי התומך במחקר הבסיסי בישראל. הקרן מאפשרת הגשת

 )עוד על הקרן בנספח א' למסמך הקול הקורא(. הצעת מחקר בכל תחום מחקרי, ללא הגבלה

http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/en/funding/types-of-support/support-of-projects/
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/cms/wp-content/uploads/2018/11/FTS_en_Projects_H.pdf
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/cms/wp-content/uploads/2018/11/FTS_en_Projects_M.pdf
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/cms/wp-content/uploads/2018/12/Antragsformular-Projekt-en-DS-GVO_Dez-2018.pdf


מועד ההגשה הצפוי לקרן הינו סוף אוקטובר, אך היערכות מקדימה רצינית ומשמעותית הינה 

 קריטית להגשת הצעה מוצלחת.

 

 עקרונות מנחים לכתיבה מדעית של לימוד :שתכלול מדובר בסדנא מעשית :אודות הסדנא

 לטקסט שחבר הסגל בנוגע ממוקד וייעוץ מדעית כתיבה של שונים היבטים תרגול אפקטיבית,

 הסדנא היא אינטנסיבית, מקצועית וממוקדת לאקדמיה. .הנלמד החומר יישום תוך להגיש מתכוון

 

 שעות(.  18כל מפגש )סה"כ  שעות 6-כ  של באורך מפגשים  3של במתכונת תועבר : הסדנאמבנה

 המחקר להצעת ביחס תרגולים יבצעו המשתתפים שבועות, 3 פני על בין המפגשים, שיתפרשו

 המממן. בנוסף, יינתן יעוץ אישי לכל משתתף. לגוף להגיש הספציפית שברצונם

 

 oritta@ariel.ac.ilאת החומרים יש להגיש לאורית טסה, סגנית מנהל רשות המחקר, למייל: 

 

 26.2.19: תאריך הגשה לרשות המחקר

 

 בחזרה לטבלה   קול קורא

 
 

 
 

 אוניברסיטת אריאל
 

 קול קורא למלגות עידוד מחקר באוניברסיטת אריאל התשע"ט

 לקידום שוויון מגדרי באקדמיהו
 

 ובעולם.  בישראל האקדמיה את הבכירים, מאפיין האקדמיה בדרגי ובפרט באקדמיה הנשים מיעוט
 כמשימה הישראלית הלאומית אקדמיה ידי על הוגדר באקדמיה השוויון המגדרי וקידום עידוד

 .לאומית
 .האקדמי בתחום תלוי הינו המגדרי באקדמיה השוויון לקידום הפעילות אופי

 
 :במסגרת קול קורא זה מוזמנים להגיש בקשות

 חברות הסגל באוניברסיטת אריאל 

  חברי סגל באוניברסיטת אריאל עבור סטודנטיות לתארים מתקדמי, המשולבות בפרויקט

 (.STEM -המחקר ובמיוחד בדגש על תחומי מחקר בהם יש מיעוט נשים )מקצועות ה

 

 .מדעי ולפרסום חיצוניים מימון לגופי מחקר להגשת הצעות בסיס יהוו המחקר תוצאות

 

 : כל תחומי המדעתחומי מחקר

 

 , למשך שנה אחת. ₪ 20,000: עד תקופה ותקציב

mailto:oritta@ariel.ac.il
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_Ariel_ISF_ScientificWritingWorkshop_2.2019.pdf


 

 .EqualAC@ariel.ac.ilלהגשת הבקשה, מידע ושאלות ניתן לפנות לכתובת המייל: 

 

 25.2.19תאריך הגשה: 

 

 בחזרה לטבלה   קול קורא

 
 

 
 

 אוניברסיטת אריאל
 

 אל התשע"טקול קורא למלגות לפוסט דוקטורט לחוקרות באוניברסיטת ארי

 ולקידום שוויון מגדרי באקדמיה
 

 ,₪  10,000 של עד כולל דוקטורט, בסכום פוסט למימון מלגות 2-3 בין ימומנו זה קורא קול במסגרת

 אריאל.  באוניברסיטת סגל לחברות
 

 .מדעי חיצוניים ולפרסום מימון לגופי מחקר הצעות להגשת בסיס יהוו המחקר תוצאות

 

 כל תחומי המדע: תחומי מחקר

 

 , למשך שנה אחת. ₪ 20,000: עד תקופה ותקציב

 

 .EqualAC@ariel.ac.ilלהגשת הבקשה, מידע ושאלות ניתן לפנות לכתובת המייל: 

 

 25.2.19תאריך הגשה: 

 

 בחזרה לטבלה   קול קורא

 

 

 

 

 •●♦  עדכונים ותזכורות  •●♦

 
 

 

 

 

 

 

mailto:EqualAC@ariel.ac.il
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_KidumMehkar_ShivyonMigdari_2019.pdf
mailto:EqualAC@ariel.ac.il
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_PostDoc_ShivyonMigdari_2019.pdf


 

 
 

 קרן אדמונד דה רוטשילד
 

 קול קורא להצעות מחקר בנושא 

 מיזוגים בחברה האזרחית
 

 ** עדכון בתאריכי ההגשה **

 

קרן אדמונד דה רוטשילד יוצאת בקול קורא להצעת מחקרים בנושא מיזוגים בחברה האזרחית. 

מטרת פרויקט המחקרים הינה להרחיב את הידע המדעי בתחום ולהנגיש אותו לכלל העוסקים 

גורמים משקיעים , ארגונים פועלים והמוטבים שלהם על מנת להפוך את  –בתחום החברתי בארץ 

 .הידע ליישומי ולאפשר את תרגומו לכדי עשייה חברתית אפקטיבית

 

 :הנושאים הרלוונטיים להצעות מחקר: תחומי מחקר

  גורמי הצלחה וכישלון במיזוגים במגזר החברתי, באיזה תנאים ומצבים הארגונים המתמזגים

 נכשלים, בהשגת המטרות החברתיות לשמן הוקמו?משיגים, או 

  מה הסיבות המניעות ארגונים חברתיים להתמזג? מה תפקידם של גורמים מניעים כמו רצון

לשיפור התרומה לקהילה, הגדלת משאבים, שיפור מיומנויות, שינוי המנהיגות, הישרדות, 

 ? ביצירת המיזוגים

 המקוריות והממוזגות והצלחתן? מה ההשפעות והשינויים שעוברים על התוכניות 

 ?מה השפעת מרכיבי שלבי התכנון על הצלחת מיזוגים במגזר החברתי 

  כיצד משפיעים הבדלי התרבות הארגונית והלאומית, החזון המקורי השונה, ההזדהות

 הארגונית וערכים שונים על יצירת הארגון המשותף והתהליכים החדשים של הארגון הממוזג

 האינטגרציה )חיבור( של הארגונים, שינויי האוטונומיה של מנהלים, יצירת  מה השפעות תהליכי

קידום מקצועי ואישי, גיוס  ,אמון בין הצדדים, שינויי נוהלי משאבי אנוש )הדרכה, תמריצים

עובדים ומתנדבים(, תקשורת פנים וחוץ ארגונית, שינויי מנהיגות, על התכניות והצלחת 

 המיזוג?

 ם העוברים על ארגוני הבוגרים, הזהות והרגשת השייכות שלהם, מה ההשפעות והשינויי

 המעורבות שלהם, ועוד?

 



המחקר נועד בין השאר כדי לבחון מיזוג שנעשה בין עמותת קו הזינוק לארגון שגרירי רוטשילד כמו 

 .גם מיזוגים נוספים וישמש ארגונים חברתיים נוספים שיעמדו בפני מיזוג

 

 
 למחקר שיימשך לתקופה של עד שנה. ₪ 100,000עד : תקופה ותקציב

 

 

 12.3.19תאריך הגשה לרשות המחקר )הצעה ראשונית(: 

 31.3.19תאריך הגשה לקרן )הצעה ראשונית(: 

 
 בחזרה לטבלה  קול קורא  

 

 

 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,
 

 לתשומת לבכם, מספר הודעה מטעם רשות המחקר:

 
 :עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות

חוקרים שבכוונתם להגיש הצעת מחקר באנגלית לקרן חיצונית, יכולים להגיש בקשה לעריכה 

 .ל מעוזד"ר מיכאמדעית לעורך של הרשות למחקר ופיתוח, 

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

 .רשות המחקרשימו לב, על ההצעה להיות מוכנה במסגרת מגבלות הזמן של הקרן ו

 

 בחזרה לטבלה

 

 
 

 םקרנות מתעדכנות בהן קולות קוראים פעילי

 קרנות פנימיות -אפשרויות מימון 
 

 

 אתר רשות המחקר

 הנחיות כלליות
 

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

          03-9371402 

ולהחתימו  טופס בקשה למימון משלים במקרים בהם נדרש מימון משלים, יש למלא את   ·

 alonaba@ariel.ac.il : לאחר מכן יש לשלוח אותו לכתובת האימייל כנדרש.

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

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_EdmundDeRotshild_Mizugim_03.2019_Updated.pdf
http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/portal-for-research-and-development
http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/funding-opportunities-external/research-authority-online-kolkore
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


 


