
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

18.3.19 - 25.3.19  

 ♦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

 

 המשרד להגנת הסביבה

 לשכת המדענית הראשית

 

 היבטים סביבתיים של תחליפי נפט לתחבורה

 

 

 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 הראשי המדען לשכת

 

קול קורא למחקרים בתחום שימור הקרקע 

 2019וניהול הנגר לשנת 

 

 
 

 

 הקרן הלאומית למדע

 
 מענק לפרסום ספרים

 

 



 

The Michael J. fox Foundation 

for Parkinson`s Research 

 
A Core Funding Program: 

 
Therapeutic Pipeline Program 

 

Open-Targeted Funding Programs: 

 

Assay Development and Validation 

for Quantifying Oligomeric 

Alpha-Synuclein 

 

Imaging Biomarkers to Track Disease 

Progression and Therapeutic Efficacy 

 

Biology of Astrocytes in Parkinson`s 

Disease 

 

 

 

Simons Foundation 
 

Summer 2019 Pilot Award 
 

 

 

Volkswagen Foundation 
 

Niedersächsisches Vorab: 

Research Cooperation Lower 

Saxony – Israel 

 

 
 

 

The Epilepsy Foundation 
 

Conference Support 
 

 

 

 עדכונים ותזכורות

 

Autism Science Foundation 

 

Research Accelerator Grant 

 

 

 

The National Center for 

Responsible Gaming (NCRG) 

 



 

2019 Seed Grant 

 

2019 Large Grant 

 

 כנסים

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

הרשות לחדשנות והתאחדות 

 התעשיינים

 

 הסיוע כלי חשיפת לכנס להזמינכם מתכבדות

 תעשייה: למפעלי

 אקדמיה פוגשת תעשייה

 

 

 

 אוניברסיטת אריאל

 בית הספר למדעי הבריאות

 

 כנס עוזרי רופא בישראל

Physician Assistant (PA) 

 

 

 

 המכללה האקדמית כנרת

 

כנס כנרת החמישי לחינוך, אקדמיה 

 ופריפריה:

 מגמות חדשניות במרחב הכפרי""

 

 

 

 הודעות רשות המחקר

 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 המשרד להגנת הסביבה

 לשכת המדענית הראשית
 

 תחבורההיבטים סביבתיים של תחליפי נפט ל
 

המשרד להגנת הסביבה, לשכת המדענית הראשית, מפרסם קול קורא לקבלת הצעות למחקרים 

 .ולסקרים בתחום הגנת הסביבה, בנושא: היבטים סביבתיים של תחליפי נפט לתחבורה

 
 במסגרת פנייה זו ניתן להגיש הצעות למחקרים מדעים וסקרים.

 לכלול גם המלצות למשרד לדרכי פעולה מיטביים בנושא.כל אחת מסוגי העבודות צריכה 

 

 : המציעים יוכלו להגיש, במסגרת קול קורא זה, הצעות למחקרים בנושאים הבאים:תחומי מחקר

 ההשלכות הסביבתיות של תחליפי נפט לתחבורה כולל שימוש יעיל במשאבי טבע: (1

התייחסות ליעילות אנרגטית ופליטות ניתוח מחזור חיים להנעות חלופיות לרבות  (א)

גזי חממה בהשוואה להנעה קונבנציונלית. יתקבלו הצעות ביחס לסוגי כלי הרכב 

 הבאים:

 מוניות היברידיות וחשמליות 

 מכוניות חשמליות שיתופיות 

  משאיות מונעות גז טבעי דחוס 

מדידה של רמות רעש בתחבורה הנשענת על תחליפי נפט בהשוואה לתחבורה  (ב)

 נציונלית. קונב

מדידה של רמות קרינה בלתי מייננת בכלי רכב חשמליים בהשוואה לתחבורה  (ג)

 קונבנציונלית. 

עריכת סקר משתמשים למיזמי שיתוף הרכב החשמלי הפועלים בערי ישראל.  (ד)

הסקר יכלול בין היתר בחינה של היקף השימוש )כגון מס' משתמשים ונסועה(, 

בתחבורה ציבורית וברכב פרטי.  ויתור על רכב פרטי, השפעה על השימוש

 )המשרד יסייע ביצירת הקשר עם הרשויות המקומיות והחברה המפעילה.(

מדידות של פליטות מזהמי אוויר וגזי חממה בעת הנעת רכבים בתערובות ביודיזל  (ה)

 )מפסולת ומאצות( עם סולר, לעומת סולר נקי.



בעי בהשוואה מדידת זהום האוויר הנפלט בזמן נסיעת אמת ברכב מונע גז ט (ו)

 . Portable Emission Measurement Systemבאמצעות מכשיר  לדיזל 

מחקר השוואתי למדידת כמות הדלק הנפלטת לסביבה מאקדחי התדלוק בעת  (ז)

-תדלוק כלי רכב בבנזין ובתחליפי נפט כתוצאה מטפטוף ואידוי. ניתוח סביבתי

אל מול עלות הנזק כלכלי של עלות מניעת הטפטוף והאידוי באמצעים טכנולוגים 

 הסביבתי ללא שימוש באמצעי מניעת הפליטה לסביבה. 

סקירת מדיניות לקידום כלי רכב דו גלגליים מונעי חשמל כגון: אופנועים, קטנועים,  (ח)

 אופניים וקורקנט.

 ישימות שילוב אנרגיה סולרית בהנעה חשמלית. (ט)

ות מתחבורה השפעה של כניסת רכבים אוטונומיים חשמליים על העלויות החיצוני (י)

 בישראל ובחינת כלים רגולטוריים למזעור עלויות אלו.

( הנפלטים מכלי רכב המונעים בתחליפי דלקים PNמדידות של מספר החלקיקים ) (יא)

 בהשוואה לדלקים קונבנציונליים.

השלכות סביבתיות של מתקני הפקה, עיבוד, אחסון הולכה וחלוקה של תחליפי נפט  (2

 לתחבורה

 נדרטיזציה של תחליפי נפט לתחבורהרגולציה סביבתית וסט (3

 

 : תקופה ותקציב

 

 , לתקופה של עד שנה. ₪ 100,000עד הצעות לסקרים: 
 

 , לתקופה של עד שנתיים. ₪ 250,000עד הצעות לסקרי היתכנות: 
 

 , לתקופה של עד שלוש שנים. ₪ 500,000עד מחקרים: 
 
 

 20.5.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (12:00)עד השעה  3.6.19הגשה לגוף המממן )הגשה לתיבת המכרזים(: תאריך 
 
 

 בחזרה לטבלה    עמוד הבית    קול קורא
 

 
 

 
 

 החקלאות ופיתוח הכפר משרד

 הראשי המדען לשכת

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/EnvInfo/CS-Support/Documents/kk2019/oil-substitutes-for-transportation-research-kk2-2019.docx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/EnvInfo/CS-Support/Pages/support-2019-Chief-Scientist.aspx


 
 2019קול קורא למחקרים בתחום שימור הקרקע וניהול הנגר לשנת 

 
המדען הראשי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע בזאת על פרסום "קול קורא" להגשת 

 . 2019הצעות מחקר בתחום שימור הקרקע וניהול הנגר לשנת 

 : תחומי מחקר

 

 נושאים הבאים: פתרונות מחקרים בנושאי ניהול אגני היקוות ופשטי הצפה עם דגש על ה

(, השוואה בין גישות שונות, שימושי Natural Based Solutionsטבעיים לאתגרי הצפות )

אקולוגית, שרותי מערכת אקולוגיים, -קרקע מעורבים והתפשטות עירונית, רגישות הידרולוגית

 שונות פדולוגית וסוגיות של קישוריות הידרומורפולוגית;

 

 ידלדלות קרקע בסחף והמלחה במרחב החקלאי והשפעת אלה על מחקרים בנושאי צמצום ה

סביבתו, הן ברמה האגנית והן ברמת השדה, בחינה ופיתוח של שיטות מדידה, מתקנים וכלי 

 מיכון המסייעים בשימור קרקע;

 

  מחקרים בנושא הנחל וסביבתו, לרבות: ניהול רצועות חיץ וצמחיית גדות והשפעתן על ייצוב

ם סחף קרקע, הערכת מצב נחלים ותחזוקתם בסמוך לשימושי חקלאות גדות הנחל וצמצו

ושימושי קרקע מגוונים, פיתוח שיטות ניטור להערכת מצב הנחלים ושיטות התמודדות עם 

 אתגרים מעשיים בתחומים אלו;

 

 פיתוח שיטות לבחינה כלכלית, ניטור והתמודדות ברמה  -מחקרים בניהול נגר עירוני

 ובמרבה ההידרולוגית עם אתגרי ניהול הנגר העירוני;סטטוטורית -התכנונית

 

 .מחקרים בנושאי שינויי אקלים והשפעתם על ניהול הנגר, שימור קרקע ונגר עירוני 

 

  מחקרים בתחום חישה מרחוק וBIG DATA .בנושאים המפורטים לעיל 

 

 

 , ₪ 2,000,000: התקציב לכלל המחקרים במסגרת קול קורא זה הוא תקופה ותקציב

   תקופה של שלוש שנים.ל

 

 

 14.5.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 מועד אחרון להגשת ההצעות על ידי החוקרים לרשויות המחקר במערכת המקוונת:

  15:00עד השעה  22.5.19

 (15:00)עד השעה  29.5.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 
 בחזרה לטבלה   אתר מדענית   קול קורא

 

 
 

 

 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_AgriShimurKarka_05.2019.doc
https://agriscience.co.il/


 

 
 

 הקרן הלאומית למדע
 

 מענק לפרסום ספרים
 

 ** ישנה זכיה לחוקר מהמוסד בתכנית זו בעבר **

 
רות מחקר מדעי במדעי הרוח,  תכנית זו מיועדת לסייע בהוצאה לאור של חיבורים שהם פֵּ

 שורת בדגש איכותני.תחומי הגובל במדעי הרוח ומחקר תרבות, ניתוח שיח ותק-מחקר בין

 

 :התכנית מחולקת לשני מסלולים

 השתתפות בעלות ההוצאה לאור .1

 סיוע בהוצאות מקדמיות כגון תרגום, עריכה והכנה גראפית .2

 

 תחומי הגובל במדעי הרוח ומחקר תרבות,-: מדעי הרוח, מחקר ביןתחומי מחקר

 ניתוח שיח ותקשורת בדגש איכותני.

 
  ספר שהוא סיכום של מחקר ארוך או אסופת מאמרים המתפרסמת לראשונה. ניתן להגיש 

 )במקרה זה יש לכלול את שמות מחברי המאמרים )שם ומוסד
 
 הספר שיוצא לאור במסגרת תכנית זו לא יהיה חלק מהוצאה מורחבת )סדרת ספרים(. 

 .Proceedings;  יובלאין להגיש במסגרת תכנית זו ספרי 
 

  :תקופה ותקציב

 מהתקציב הנדרש להוצאת הספר %50עד  - השתתפות בעלות ההוצאה לאור 

 מההוצאות %100עד  - סיוע בהוצאות מקדמיות כגון תרגום, עריכה והכנה גראפית 

 
 

 1.4.19תאריך אחרון להגשה לרשות המחקר: 

 (13:00)עד השעה  ISF :4.7.18תאריך אחרון להרשמה במערכת המקוונת של 

 (13:00)עד השעה  15.7.18  תאריך אחרון להגשה לקרן )לאחר אישור רשות המחקר(:

 

 בחזרה לטבלה     onlineISFמערכת   הנחיות להגשת בקשה    קול קורא
 

 

 
 

https://www.isf.org.il/#/support-channels/19/13
https://www.isf.org.il/Files/GuidelinesPublications_Heb_645_1.pdf
https://login.isf.org.il/?v=1552916125182


 

 
 

The Michael J. fox Foundation 

for Parkinson`s Research 
 

The Michael J. Fox Foundation is dedicated to finding a cure for Parkinson's 

disease through an aggressively funded research agenda and to ensuring the 

development of improved therapies for those living with Parkinson's today. 

 

The Foundation funds research to define, measure, and treat Parkinson’s disease 

as well as critical tools and other resources to advance that research. While 

maintaining a strong emphasis on funding translational and clinical research, they 

also support high-risk/high-reward discovery work. 

 

A Core Funding Program: 
 

Therapeutic Pipeline Program  

 

The Michael J. Fox Foundation seeks applications with potential for fundamentally 

altering disease course and/or significantly improving treatment of symptoms 

above and beyond current standards of care. Proposals must have a well-defined 

plan for moving toward clinical utility for patients. 

 

Applicants may apply to one of the following sub-programs: 

 The TPP Pre-Clinical Track 

 The TPP Clinical track 

 TPP-Applied Technologies as Treatments – New  

 

Research Fields: Therapeutic Pipeline awards support prospective or 

retrospective studies. 

 

Applications must address one of the following treatment challenges:  

• Protection or restoration of degenerating and/or dysfunctional neurons 

affected in PD.  

• Assist with minimizing or reducing impact of symptoms not well managed by 

current treatments  

• Reduction of complications and side effects of current PD treatments.  

 

o Applied Technologies as Treatments for Parkinson`s: 



The foundation is particularly interested in: 

- Proof-of-concept efficacy and/or feasibility studies from prototype or 

available devices and technologies. 

- Analysis of existing clinical data sets from studies of applied 

technologies for evidence of clinical impact in people with PD 

 

Proposals to test remote monitoring devices that do not have a 

treatment focus (e.g., wearable activity trackers) or general exercise 

and rehabilitation approaches are not appropriate for this program. 

 

o Disease-Modifying Strategies: 

The goal of all proposals should be to protect or restore degenerating 

and/or dysfunctional neurons affected in PD. 

 

o Symptomatic Strategies: 

The goal of these proposals should be to significantly improve 

treatment of symptoms above and beyond current standards of care.  

 
For more Information on the program priorities, please see the Call for Proposals 

document, linked below. 

 

Budget and Period: 

 

♦ Preclinical Programs: 

Up to $500,000 , for a period of 1-2 years 

♦ Applied Technology Program  

Up to $500,000 , for a period of 1-2 years 

♦ Clinical Programs: 

Up to $2,000,000 , for a period of 2-3 years. 

 
 The Funding Opportunities Webinar will take place on 1.4.19 at 12pm ET. 

Register to the Webinar. 

 

Call for Proposals and Template    Web Page  Opportunities Webinar Registration  

 

Apply Online   Administrative Guidelines   Frequently Asked Questions   Home Page  

 

Back to Table   

 

 
 

 

 

https://www.michaeljfox.org/understanding-parkinsons/webinar-registration.php?id=44&e=1801292&k=FC6635F395D7426C9F5F797BC2CF108F
https://www.michaeljfox.org/files/accelerate/MJFF_TPP_Fall%202019_1.zip
https://www.michaeljfox.org/research/grant-detail.php?id=28
https://www.michaeljfox.org/understanding-parkinsons/webinar-registration.php?id=55&e=1953286&k=4BAC5096DD875DCB299BB928F362AB4E
https://www.grantrequest.com/Login.aspx?ReturnUrl=%2fapplication.aspx%3fSA%3dSNA%26FID%3d35460%26sid%3d592&SA=SNA&FID=35460&sid=592
https://www.michaeljfox.org/page.html?administrative-guidelines
https://www.michaeljfox.org/foundation/faq.html?navid=footer-faq
https://www.michaeljfox.org/


Open-Targeted Funding Programs: 
 

Assay Development and Validation for 

Quantifying Oligomeric Alpha-Synuclein 

 

The Michael J. Fox Foundation will award one-year grants for research to advance 

the development, optimization and validation of assays to quantify oligomeric 

alpha-synuclein in human body fluids.  

 

Research Fields: The Alpha-synuclein biofluids may include blood, cerebrospinal 

fluid, saliva and tears. Prior research suggests that alpha-synuclein quantification 

in accessible body fluids may serve as a biomarker of disease diagnosis, target 

engagement, pharmacodynamic response and/or patient stratification.  

 

 Immuno-assays should have a renewable source of the antibodies used. 

Optimization and/or adaptation of existent assays to different biological 

matrices will also be considered. 

 

 Projects should propose to develop or optimize assays with superior 

performance in quantifying oligomeric alpha-synuclein and, at the end of 

the grant, should be able to present several performance parameters for 

further validation such as robustness, precision, trueness, uncertainty, 

limits of detection and quantification, dilutional linearity, parallelism, 

recovery, selectivity, and sample stability. 

 

For more Information on the program priorities, please see the Call for Proposals 

document, linked below. 

 

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

 

 The Funding Opportunities Webinar will take place on 1.4.19 at 12pm ET. 

Register to the Webinar. 

 

Call for Proposals and Template    Web Page  Opportunities Webinar Registration  

 

Apply Online   Administrative Guidelines   Frequently Asked Questions   Home Page  

 

Back to Table 

 

 
 

Imaging Biomarkers to Track Disease Progression 
and Therapeutic Efficacy 

 

The Michael J. Fox Foundation will award grants to develop imaging markers for 

use in disease-modifying clinical trials. 

 

https://www.michaeljfox.org/understanding-parkinsons/webinar-registration.php?id=44&e=1801292&k=FC6635F395D7426C9F5F797BC2CF108F
https://www.michaeljfox.org/files/accelerate/MJFF_Oligomeric%20aSyn_Fall%202019_1.zip
https://www.michaeljfox.org/research/grant-detail.php?id=43
https://www.michaeljfox.org/understanding-parkinsons/webinar-registration.php?id=55&e=1953286&k=4BAC5096DD875DCB299BB928F362AB4E
https://www.grantrequest.com/SID_592?SA=SNA&FID=35460
https://www.michaeljfox.org/page.html?administrative-guidelines
https://www.michaeljfox.org/foundation/faq.html?navid=footer-faq
https://www.michaeljfox.org/


Imaging is a powerful tool that can be used to visualize the structure and function 

of the brain in living subjects. While a variety of imaging techniques are available, 

including positron emission tomography (PET), single photon emission computed 

tomography (SPECT) and magnetic resonance imaging (MRI), none have been 

demonstrated to be a sensitive, specific and reliable biomarker test for the 

presence and progression of PD. 

 

Research Fields:  Applications must focus on developing robust and precise 

imaging markers. Priority targets for this program are alpha-synuclein and 

neuroinflammation, but applications may focus on other promising therapeutic 

targets. 

 Imaging modalities can include PET, SPECT and MRI. 

 Projects should aim to develop novel imaging biomarkers as opposed to 

prospectively collecting data using existing technologies. Prospective data 

collection is appropriate only if a novel imaging technique or tracer is being 

tested. Novel data analysis techniques may be proposed but should utilize 

existing data sets. 

 Examples of projects that are appropriate for this program include 

development of novel PET or SPECT tracers, early validation of new tracers, 

and development and validation of novel MRI techniques. 

 

For more Information on the program priorities, please see the Call for Proposals 

document, linked below. 

 

Budget and Period: Up to $750,000 for a period of 1-3 years. 

 

 The Funding Opportunities Webinar will take place on 1.4.19 at 12pm ET. 

Register to the Webinar. 

 

Call for Proposals and Template    Web Page  Opportunities Webinar Registration  

 

Apply Online   Administrative Guidelines   Frequently Asked Questions   Home Page  

 

Back to Table   

 

 

 
Biology of Astrocytes in Parkinson`s Disease 

 

The Michael J. Fox Foundation will award one-year to 18-month grants for studies 

that explore the role of astrocytes in Parkinson’s disease (PD) pathology and the 

potential for astrocyte-focused therapeutics. 

 

https://www.michaeljfox.org/understanding-parkinsons/webinar-registration.php?id=44&e=1801292&k=FC6635F395D7426C9F5F797BC2CF108F
https://www.michaeljfox.org/files/accelerate/MJFF_Imaging_Fall%202019_1.zip
https://www.michaeljfox.org/research/grant-detail.php?id=41
https://www.michaeljfox.org/understanding-parkinsons/webinar-registration.php?id=55&e=1953286&k=4BAC5096DD875DCB299BB928F362AB4E
https://www.grantrequest.com/SID_592?SA=SNA&FID=35460
https://www.michaeljfox.org/page.html?administrative-guidelines
https://www.michaeljfox.org/foundation/faq.html?navid=footer-faq
https://www.michaeljfox.org/


Research Fields: The goals of this funding program are to further understanding 

of astrocyte biology in Parkinson’s and to rationalize the pursuit of astrocyte-

specific targets and/or pathways for the treatment of the disease. 

 

Preference will be given to applications that focus on or include the following: 

 

 Role of astrocytes in initiating and/or propagating Parkinson’s disease 

pathology, including alpha-synuclein spread, dopaminergic neuron death, 

inflammation and senescence. 

 

 Consequences of dysfunction and/or mutations of common PD targets, 

including alpha-synuclein, LRRK2, GBA, PRKN and PINK1. 

 

 Manipulation of astrocyte activity and/or astrocyte-specific pathways to 

assess the potential of targeted astrocyte therapies on disease biology 

and/or symptoms. 

 

 Parkinson’s disease models with high construct validity to human PD, 

including patient-derived material (such as iPSCs or cerebral organoids) 

and/or well characterized animal models and primary cells; Examination of 

human brain samples to answer specific hypotheses is also acceptable. 

 

 Targets, pathways and mechanisms proposed for investigation should 

have reasonable links to PD. 

 

Budget and Period: Up to $ 150,000, for a period of 12-18 months. 

 

 The Funding Opportunities Webinar will take place on 1.4.19 at 12pm ET. 

Register to the Webinar. 

 

Call for Proposals and Template    Web Page  Opportunities Webinar Registration  

 

Apply Online   Administrative Guidelines   Frequently Asked Questions   Home Page  

 

Back to Table   

 

 
 

 Applicants are encouraged to apply early to allow adequate time to correct 

errors found during the submission process. 

 

RDA Deadline (Pre-Proposals): 4.4.19 

Deadline (Pre-Proposals): 19.4.19 (5pm ET) 

RDA Deadline (Full – by invitation only): 4.7.19 

https://www.michaeljfox.org/understanding-parkinsons/webinar-registration.php?id=44&e=1801292&k=FC6635F395D7426C9F5F797BC2CF108F
https://www.michaeljfox.org/files/accelerate/MJFF_AstrocyteBiology_Fall2019.zip
https://www.michaeljfox.org/research/grant-detail.php?id=42
https://www.michaeljfox.org/understanding-parkinsons/webinar-registration.php?id=55&e=1953286&k=4BAC5096DD875DCB299BB928F362AB4E
https://www.grantrequest.com/SID_592?SA=SNA&FID=35460
https://www.michaeljfox.org/page.html?administrative-guidelines
https://www.michaeljfox.org/foundation/faq.html?navid=footer-faq
https://www.michaeljfox.org/


Deadline (Full – by invitation only): 19.7.19 (5pm ET) 

 
 

 
 

Simons Foundation 
 

Summer 2019 Pilot Award 

 
The mission of the Simons Foundation Autism Research Initiative (SFARI) is to 

improve the understanding, diagnosis and treatment of autism spectrum disorders 

(ASD) by funding innovative research of the highest quality and relevance. 

 

Grants awarded through this RFA are intended to provide early support for 

exploratory ideas, particularly those with novel hypotheses for autism. Appropriate 

projects for this mechanism include those considered higher risk with less 

assurance of ultimate impact, but with the potential for transformative results. 

 

 Investigators new to the field of autism are encouraged to apply for these 

awards. 

 

Budget and Period: Up to $ 300,000 , including indirect costs,  

over a period of up to 2 years 

 
RDA Deadline (LOI): 4.4.19 

Deadline (LOI): 18.4.19 

Call for Proposals Webpage   Apply via proposalCENTRAL   Frequently asked 

Questions    
 

Changes to Sfari Programs      Back to Table 

 

 
 

 
 

Volkswagen Foundation 
 

Niedersächsisches Vorab: 

Research Cooperation Lower Saxony – Israel 

 

https://www.sfari.org/grant/pilot-awards-request-for-applications/?tab=rfa
https://proposalcentral.altum.com/default.asp
https://www.sfari.org/grant/pilot-awards-request-for-applications/?tab=faq
https://www.sfari.org/grant/pilot-awards-request-for-applications/?tab=faq
https://www.sfari.org/2018/07/16/sfari-rfa-reboot-why-what-and-how/


The program "Research Cooperation Lower Saxony - Israel" supports the 

cooperation of Israeli and Lower Saxon universities by promoting scientifically 

excellent collaborative projects. 

 
Funding is provided for scientifically outstanding projects conducted jointly by 

researchers from Israel and Lower Saxony. The cooperation has to be justified 

coherently and explained in its design. 

 

Research Fields: Natural Sciences, Mathematics, Engineering Sciences 
 

 It is possible to apply for interdisciplinary projects. The thematic focus of such 

projects has to lie in the disciplines addressed in the given year. 

 

Budget and Period: Up to 300,000 € for a maximum funding period of three 

years.   

 

 Applications have to be submitted by the Lower Saxon lead applicant online 

via the Volkswagen Foundation’s electronic application system 

 
Deadline: 24.10.19 

 

Call for Proposals  Guidelines   About the Regional Program   Home Page  

Back to Table  

 
 

 
 

The Epilepsy Foundation 
 

Conference Support 
 

The Foundation believes in creating open channels of communication between 

people living with epilepsy, their families, advocates, researchers, healthcare 

professionals, industry, and investors. To accelerate research and care forward, it 

must be shared, modeled upon, and expanded. Therefore, the foundation offers 

support for hosting conferences. 

 

Research Fields: Conferences that satisfy the following 3 criteria will be 

prioritized:  

https://portal.volkswagenstiftung.de/vwsantrag/login.do
https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/nieders%C3%A4chsisches-vorab-research-cooperation-lower-saxony-%E2%80%93-israel
https://www.volkswagenstiftung.de/sites/default/files/downloads/NV_Funding_Joint_Lower_Saxony_Israeli_Research_2018.pdf
https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/niedersaechsisches-vorab
https://www.volkswagenstiftung.de/en


 An agenda with highly innovative topics on epilepsy  

 Inclusion of both basic and clinical science perspectives  

 Conference hosts provides travel support for young investigators and 

members of under-represented groups so they can attend the proceedings  

 

 If you are considering submission to this call, please contact the RDA well in 

advance, to request more details on the program conditions. 

 

RDA Deadline: 8.4.19 , 26.9.19 

Deadline: 1.5.19 , 1.11.19 

Call for Proposals    Back to Table 

 

 •●♦  עדכונים ותזכורות  •●♦
 

 

 
 

Autism Science Foundation 
 

Research Accelerator Grant 
 

** Reminder ** 
 

The Autism Science Foundation invites applications for its Research Accelerator 

Grants. These grants are designed to expand the scope, speed the progress or 

increase the efficiency and improve final product dissemination of active autism 

research grants. 

 

 The PI of the Accelerator Grant does not have to be the PI of the parent grant. 

 

Research Fields: Basic and clinical research relevant to autism spectrum 

disorders. 

 

Budget and Period: Up to $5,000  

https://www.epilepsy.com/make-difference/research-and-new-therapies/engagement/other-conferences


 The grant is intended to enhance, expand and enrich grants currently funded 

by other sources (including ASF). Staff salary may be covered by this award. 

All projects must have prior IRB approval.  

 

 The term of the award cannot exceed the IRB approval period on the 

underlying or primary grant. 

 

RA Deadline: 24.5.19 

Deadline: 7.6.19 

 

 Call for Proposals   Web Page    Back to Table 

 
 

 
 

The National Center for Responsible Gaming 
(NCRG) 

 
** Reminder ** 

 
The Scientific Advisory Board of the National Center for Responsible Gaming 

(NCRG) is pleased to invite grant applications for research that explores the full 

spectrum of gambling behaviors from healthy to disordered. 

 

Research Fields: Applicants from a wide range of disciplines are welcome to 

apply, including economics, public health, cultural anthropology, neuroscience, 

psychology, psychiatry and public policy.  

 
 This year, the foundation is specifically interested in responsible gambling 

policy-relevant research.The Scientific Advisory Board has determined there is 

a need for empirical research on the following topics: 

 

• Public health policy on prevention and treatment of gambling disorder, with 

special focus on health disparities 

• Public policy, such as laws and regulations designed to reduce gambling-

related harms 

• Tribal gaming policy designed to reduce gambling-related harms 

http://autismsciencefoundation.org/wp-content/uploads/2015/12/RFAEnhancementGrants2017.docx.pdf
https://autismsciencefoundation.org/what-we-fund/apply-for-a-research-accelerator-grant/


• Social and economic impact of gambling 

• Treatment provider policy on screening, diagnosis and treatment of gambling 

disorder 

• Policies of private entities designed to address gambling-related harms 

• Population studies with ramifications for policy 

• The efficacy and safety of self-exclusion from gaming venues and internet 

gambling sites 

• Education and awareness for the public, gambling patrons and gambling 

employees 

• Structural changes to gambling devices designed to moderate excessive 

gambling behavior 

• The impact of the physical and informational environment 

• Pre-commitment and mandatory or voluntary limits on wagering amounts and 

time 

• Gambling on a continuum from healthy to disordered 

• Lower risk gambling guidelines 

• Tracking behavioral characteristics, especially in internet gambling 

 
 

2019 Seed Grant 

 

The National Center for Responsible Gaming offers Seed Grants in support of a 

variety of research activities, exploring the etiology, prevention and treatment of 

gambling disorder: 

 Pilot and feasibility studies 

 Secondary analysis of existing data 

 Small, self-contained research projects 

 Development of research methodology 

 Development of new research technology 

 
Budget and Period: Up to $30,000 in direct costs, plus 15 percent Facilities and 

Administration costs for a period not to exceed 12 months. 



RDA Deadline (Full): 18.7.19 

Deadline (Full): 01.08.19 

Call for Proposals    Application Form   Back to Table 

 

2019 Large Grant 

 
Budget and Period: Up to $75,000 per year in direct costs, and up to 15 percent 

in Facilities & Administration costs, for a period not to exceed 24 months. 

 

RDA Deadline (LOI): 20.5.18      RDA Deadline (Full, by invitation): 20.8.18 

Deadline (LOI): 3.6.18                 Deadline (Full, by invitation): 3.9.18 

Call for Proposals    Application Form  Grant Opportunities Web Page 

Grant Review Criteria    Apply via EditorialExpress    Home Page    Back to Table 
 

 

 כנסים

 
 

 
 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
 הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

 הרשות לחדשנות והתאחדות התעשיינים
 

 תעשייה: למפעלי הסיוע כלי חשיפת לכנס להזמינכם מתכבדות

 אקדמיה פוגשת תעשייה
 

 פעולה שיתוף ליצירת תעשיינים לבין האוניברסיטה מטעם חוקרים בין דיון יתקיים הכנס במהלך

 .מתמשך

 

 העיון: יום מטרות

 וביסוס לחיזוק להביא במטרה הבקשה הגשת ותהליכי להגשה הסיוע, זכאות תכניות הצגת

 .חדשניים ותהליכים מוצרים של פיתוח י“ע בישראל היצרנית התעשייה

http://www.ncrg.org/sites/default/files/uploads/seed_grants_announcement_2019.pdf
http://www.ncrg.org/sites/default/files/uploads/seed_grant_application_form_2019.doc
http://www.ncrg.org/sites/default/files/uploads/large_grant_announcement_2019.pdf
http://www.ncrg.org/sites/default/files/uploads/large_grant_application_form_2019.docx
http://www.ncrg.org/research-center/apply-ncrg-funding-0
http://www.ncrg.org/research-center/grant-review-criteria
https://editorialexpress.com/cgi-bin/e-editor/e-submit_v11.cgi?dbase=ncrg
http://www.ncrg.org/


 

 12:45  - 9:00, בין השעות 2.4.19ביום שלישי, הכנס יתקיים 

 באוניברסיטת אריאל בשומרון, קמפוס תחתון, 

 55, חדר 4, קומה 53בניין 

 
 ayeletbe@ariel.ac.il: אנא צרו קשר עם גב' אילת בנקוביץ' בדוא"ל: להרשמה

 
 בחזרה לטבלה    מידע אודות התכנית הרלוונטית מטעם הרשות לחדשנות   הזמנה ותכנית הכנס

 
 

 
 

 אוניברסיטת אריאל
 בית הספר למדעי הבריאות

 

 כנס עוזרי רופא בישראל
Physician Assistant (PA)  

 

   שמרו את היום 

 

  4.4.19הכנס עתיד להתקיים בתאריך 

 16:00 - 8:30בין השעות 

 השומר-בבי"ח שיבא תל

 
 בחזרה לטבלה   הזמנה והרשמה לכנס

 
 

 

 המכללה האקדמית כנרת

 כנס כנרת החמישי לחינוך, אקדמיה ופריפריה:

 "מגמות חדשניות במרחב הכפרי"

 

 .27.3.2019  הכנס ייערך ביום רביעי, כ' אדר ב' תשע"ט,

mailto:ayeletbe@ariel.ac.il
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Participation__AcademyMeetsIndustry_Conference_April2019.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/IIA_Program_ZiratYitsurMitkadem_April2019.pdf
http://www.ariel.ac.il/events/physicianassistantsil


 שבבניין אלפרין, בקמפוס מכללת כנרתבאולם 

 

 השנה, הכנס מוקדש לסוגיות שונות המעסיקות את המרחב הכפרי, מדיניות מייצרת מציאות,

 מגמות ברכיבי דמותו של המרחב הכפרי. 

 

-במסגרת תכני הכנס ידונו מדיניות ומגמות במרחב הכפרי, היבטים חברתיים, תעשייתיים

יבה של החברה הישראלית יובאו לדיון כמו גם הקשר בין המרכז חקלאיים ודמוגרפיים. נושאי הל

 בישראל לפריפריות הגאוגרפיות והחברתיות.

 

 26.3.19תאריך אחרון להרשמה: 

 

 בחזרה לטבלה   הרשמה לכנס   הזמנה

 

 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 

 .ד"ר מיכאל מעוזמדעית לעורך של הרשות למחקר ופיתוח, 

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

 .קרשימו לב, על ההצעה להיות מוכנה במסגרת מגבלות הזמן של הקרן ורשות המח

 

 בחזרה לטבלה

 

 
 

 קרנות מתעדכנות בהן קולות קוראים פעילים

 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   ·

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

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Participation_KineretConference_27.3.19.pdf
http://www.kinneret.ac.il/Web/About/evnt/119ks/21512.aspx
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


 

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

 


