
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

21.1.19 – 28.1.19 

 ♦הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה ♦ 

 

 בית הספר לתקשורת הפקולטה למדעי הטבע הפקולטה להנדסה

בית הספר 
 לארכיטקטורה

הספר למדעי  בית
 הבריאות

הפקולטה למדעי החברה 
 והרוח

 

 טבלת קולות קוראים

 

 מתאים לפקולטות קול קורא

 

משרד העבודה, הרווחה והשירותים 

 החברתיים

 

קול קורא להגשת הצעות לעריכת הפרק 

 "עבודה קהילתית" 

 בסקירת העשור של השירותים החברתיים

 

 

 

 קרן קימת לישראל

 

 8447/19קול קורא מס' קק/

 להענקת תמיכה במחקרים עבור אגף הייעור

 

 

 

Ministry of Science and 

Technology (MOST-IL) 

 

 



Ministry of  Science and 

Technology of Taiwan 

(MOST-Taiwan) 

 

Taiwan- Israel Joint 

Research Cooperation 

Call for Project Proposals 

2019 -2020 

 

 

Ministry of Science and 

Technology of the State of Israel 

(MOST)  

Ministry of Europe and Foreign 

Affairs (MEAE) 

 

Ministry of Higher Education, 

Research and Innovation of 

France (MESRI) 

 

 

Call for Proposals 2020 

Research Program 

"PHC Maïmonide-Israel" 

 

 
 

 

Israel Institute for Advanced 

Studies 

 

The Michael Bruno Memorial Award 

 

 

 

Health Effects Institute (HEI) 

 

RFA 18-1 

Assessing Improved Air Quality and 

Health From National, Regional, and 

Local Air Quality Actions 

♦ 

RFA 18-2 

Walter A. Rosenblith 

New Investigator Award 

 

 



 

The Massage Therapy 

Foundation (MTF) 

 

2019 Research Grant 

 

 

 

Velux Foundation 

 

Research Grants 

 

 

 

The National Center for 

Responsible Gaming (NCRG) 

 

2019 Seed Grant 

♦ 

2019 Large Grant 

 

 

 תזכורות ועדכונים

 

 אוניברסיטת אריאל

 הרשות למחקר ופיתוח

 

 דוקטורנטים מצטיינים-הגשת מועמדים לבתר

 2019 -לשנת תשע"ט 

 

 

 

 משרד המדע והטכנולוגיה
 

 11/2018קול קורא 

להשתתפות בתחרויות בינלאומיות בתחומי 

 2019ות בשנת המדע, הטכנולוגיה והחדשנ

 

 ** תזכורת **

 

 

 

 הודעות רשות המחקר

 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות 



       

 
 

 

 
 

 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
 

 קול קורא להגשת הצעות לעריכת הפרק "עבודה קהילתית" 

 בסקירת העשור של השירותים החברתיים

 
האגף למחקר, תכנון והכשרה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים )אגף מתו"ה( פועל 

 ". 2009-2018שתיקרא "סקירת העשור  סקירת השירותים החברתייםלפרסום מהדורה מיוחדת של 

, תבחן את המגמות בשירותים החברתיים 2019הסקירה, שתפורסם במחצית השנייה של שנת 

 חרון ותציג תמונה מקיפה על ההתפתחות של שירותי הרווחה האישיים בעשור זה.בעשור הא

 

שפורסם בסקירות קודמות הציג נתונים הנוגעים לתחומי  עבודה קהילתיתפרק הסקירה על 

ההתערבות המובילים בשירות לעבודה קהילתית ותוכניות התערבות קהילתיות ארציות; נתונים על 

 התשומות שעמדו לרשות השירות לקידום תהליכי ההתערבות והתוכניות שהופעלו. 

 

 

 :החוקר יספק לנציגות השירות ולנציג אגף מתו"ה :אופי העבודה

 

 פרק ערוך בהתאם למבנה המפורט:

  כעמוד. –תקציר של המגמות ושל הממצאים העיקריים בפרק; אורך התקציר 

 ודה סוציאלית שמוביל השירות. מבוא שיציג את המתודה הקהילתית בעב 

המבוא יתאר את ההתפתחויות בישראל בתחום זה, תוך מתן פרספקטיבה השוואתית 

לנעשה במדינות אחרות בעולם ודגשים על יתרונות ומגבלות היותה של עבודה סוציאלית 

קהילתית ממסדית או חוץ ממסדית. התיאור יעסוק גם בתפיסות המקצועיות של שדה 

יאלית הקהילתית בנוגע לתחומי ההתערבות שבחר השירות להוביל בעשור העבודה הסוצ

 האחרון והשפעתם על קהילות. 

 שנתיים הנוגעים ל: -נתונים רב 

o  תחומי ההתערבות בעבודה סוציאלית קהילתית שהשירות מוביל והשפעתם על

 קהילות, בהתבסס על הנתונים שנאספו בשירות. 

http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/SocialServicesReview/Pages/SocialServicesReview.aspx
https://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/SocialServicesReview/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%207%20%D7%97%D7%9C%D7%A7%20%D7%90%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%AA.pdf


o  התקציב וכוח האדם שעמדו לרשות השירות לצורך ביצוע ההתערבויות  –התשומות

הנ"ל )מתוך נתונים שהתפרסמו בסקירות ובסיכומים שנתיים של השירות ומתוך 

 ספרי התקציב(.

o  תיאור התוכניות הקהילתיות הארציות שהשירות מוביל  –תפוקות השירות בתחום

 רונות ומודלים להתערבות שפותחו. או שותף בכיר להן והתפתחותן בשנים האח

o  התיאור יתבסס על התע"ס ועל השינויים בו בעשור האחרון, על הפרקים

הרלוונטיים בסקירות השירותים החברתיים שפורסמו בעבר, על ראיונות עם נציגות 

 השירות ועל מקורות כתובים שנציגי השירות יעבירו.

o  פעילים, משתתפים ונהנים )מתוך נתונים שהתפרסמו  -ההיקף של מקבלי השירות

בסקירות ובסיכומים שנתיים של השירות וכן מתוך מחקרים מלווים של חלק 

 מהתוכניות(.

 שנתיים שבפרק )כפי שפורטו למעלה(.-פרשנות למגמות בכל הנתונים הרב 

 הפרשנות תינתן בצמוד לכל נתון.

לאור הידע המדעי והמקצועי על עבודה סוציאלית קהילתית שה פירוש הממצאים ייע

 בנוגע לתופעה ולפיתוח השירותים בתחום.  ולאור חוות הדעת של השירות

  סיכום של הפרק שיצביע על המגמות העיקריות, על משמעותן ועל השלכותיהן ושידון בכיווני

ס גם הוא על ריאיון עם פעולה עתידיים של השירות. הדיון בכיווני פעולה עתידיים יתבס

 .נציגות השירות

 
בתעריפי התקשרות עם העלות הכספית המוצעת לא תעלה על ששישים שעות : תקופה ותקציב

)יועצים לניהול(. המועד המאוחר ביותר להשלמת העבודה המבוקשת הוא  ותים חיצונייםנותני שיר

 ארבעה חודשים מיום החתימה על החוזה.

 

 :תנאי סף

 .המציע או המציעה יהיו בעלי תואר שלישי בתחום רלוונטי לנושא הפרק 
 

  השנים האחרונות לפחות שלושה פרסומים בכתבי עת שפיטים במדעי המציע/ה פרסם/ה בעשר
 החברה בתחומים הנוגעים להתערבויות בעבודה סוציאלית קהילתית.

 

 27.1.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 10.2.19  תאריך הגשה לקרן:

 

 בחזרה לטבלה    עמוד הבית   קול קורא
 

 

 

 

 

 

 

https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.9.0.2
https://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-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94%20%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94%20%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%aa%d7%99%d7%aa%20-%2017-1-19.docx
https://www.molsa.gov.il/Publications/Pages/PubAppealDetails.aspx?ListID=65E31E8E-AF67-4F88-8978-7ABF0970DA11&WebId=F6CEEC85-5B09-4F74-B8AF-75B91C21AE70&ItemID=34


 

 
 

 קרן קימת לישראל
 

 8447/19קול קורא מס' קק/

 הייעורלהענקת תמיכה במחקרים עבור אגף 
 

אגף הייעור בקרן קימת לישראל פונה בזאת לגופים וחוקרים במדינת ישראל שפעילותם אינה 

, 2019למטרות רווח העוסקים במו"פ ומחקר יישומי להגיש בקשות לתמיכה בהצעות מחקר לשנת 

 .התאם ליעדי המחקר המפורטים בקול קורא זה

 

 :2019יעדי המחקר לשנת  :תחומי מחקר

  בדגש על  יישומי ופיתוח שיטות לשיפור ממשק בר קיימא של היער והחורש בישראל,מחקר

 היערכות לשינוי אקלים

 השבחה ואקלום של עצי יער 

 הגנת הצומח של היער 

 שירותים אקולוגיים ומגוון ביולוגי 

 חישה מרחוק וGIS- 

 תחנות LTER וניטור ארוך טווח 

 על שירותי מערכת תרבותייםתרומת היערות בישראל, והשפעת מדיניות הייעור , 

((Cultural Services ובריאות הציבור 

  אפיון הקשר ההדדי בין היערות בישראל, מדיניות הטבע בישראל, אמנות בינלאומיות ויעדי

 האו"ם

  ( SDGs-)ה 2030קיימא -לפיתוח בר

 ערכם הכלכלי של היערות בישראל 

 אפיון מבקרים ביערות 

 

 שנים. 3, לתקופה של עד  ₪ 200,000עד : תקופה ותקציב

 

 .24.1.19סבב א' להגשת שאלות הבהרה יחל בתאריך 

 

 .17.2.19המערכת המקוונת תיפתח להגשות בתאריך 



 

 3.3.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 17.3.19תאריך הגשה לקרן: 

 

 בחזרה לטבלה    הצהרה   מוסד מחקר -התקשרות חוזה    עמוד הבית   קול קורא

 
 

 
 

Ministry of Science and Technology 

(MOST-IL) 

Ministry of  Science and Technology of Taiwan 

(MOST-Taiwan) 
 

Taiwan- Israel Joint Research Cooperation 

Call for Project Proposals  

2019 -2020 

 

Within the framework of the Agreement between the Economic and Cultural Offices 

of Israel and Taiwan, the Taiwanese and Israeli research teams are hereby invited to 

submit joint research proposals. 

 

Research Fields: 

 

1. Artificial Intelligence technology and applications 

2. Development of Advanced Materials for Sustainable Energy Applications 

 

Budget and Period: Up to US $ 100,000 per project (US$ 50,000 per year) from 

each side. Research projects should be planned on a two year basis. 

 

Eligibility requirements for your attention: 

 Each research team must be led by a Principal Investigator (PI) from each 

country. 

 Each researcher can submit only once as "project manager" but can be a partner 

in several projects. 

 

 

http://www.kkl.org.il/files/HEBREW_FILES/michrazim/2019/call-for-8447-19.pdf
http://www.kkl.org.il/tenders/call-for-proposals/call-fot-8447-19/
http://www.kkl.org.il/files/HEBREW_FILES/michrazim/2019/call-for-8447-19-Contract-institution.pdf
http://www.kkl.org.il/files/HEBREW_FILES/michrazim/2019/call-for-8447-19-Full-Disclosure.pdf


 

RA Deadline: 28.3.19  

Deadline: 11.4.19 

 
Call for Proposals  Application Form   נהלי עבודה   הסכם    Back to Table 

 

 
 

Ministry of Science and Technology (MOST) 

of the State of Israel 

 
Ministry of Europe and Foreign Affairs (MEAE) 

Ministry of Higher Education, Research and 

Innovation (MESRI) of France 
 
 

Call for Proposals 2020 

Research Program "PHC Maïmonide-Israel" 

 
Within the framework of the Israeli-French agreement on scientific cooperation, 

all the participating ministries from the Israeli and the French side have decided to 

provide financial support for Research Network Projects carried out jointly by 

researchers from both countries. 

 

The aim of this program is to support the development of scientific and technological 

cooperation between French and Israeli researchers and to strengthen the scientific 

partnership between research groups from both countries by establishing bilateral 

research networks, enhancing research cooperation and promoting the exchange of 

knowledge between Israeli and French scientists. 

 

Research Fields:  

 

1. Development and Validation of Novel Tools and Technologies for 

Neuroscience Research: A Brain Revolution 

 
2. Health Implications of Endocrine Disruption 

 
For more information, please see page 2 of the Call for Proposals document. 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_MOST_TaiwanIsrael_2019.docx
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_MOST_TaiwanIsrael_2019_ApplicationForm.docx
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_MOST_TaiwanIsrael_2019_Heskem.docx
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_MOST_TaiwanIsrael_2019_Nehalim.docx


 
Budget and Period: Up to 336,000 NIS for the Israeli side and up to 80,000 Euro for 

the French side, for a period of two years. 

 

 A joint conference, in which researchers from both countries will present their 

work on the selected topics, will be held in Jerusalem on 6.2.19. 

 

 Each research team must be led by a Principal Investigator (PI) from each 

country. 

 

RA Deadline: 11.4.19 

Deadline:  7.5.19 

 

Call for Proposals   Web Page   Application Form   נהלי עבודה   הסכם  Back to Table 

 
 

 
 

Israel Institute for Advanced Studies 
 

The Michael Bruno Memorial Award 
 
The Israel Institute for Advanced Studies (IIAS) hereby invites all full professors 

(current or emeriti) at Israeli research institutions to nominate candidates for the 

Michael Bruno Memorial Award for young scholars. 

 

The Award was created in 1999 in honor of the late Professor Michael Bruno, a 

pioneer scholar in economics and the former Governor of the Bank of Israel. 

 

Research Fields: All Disciplines of Academia 

 

Prize Value:  
 

 $45,000 personal grant for unrestricted use by the Bruno awardee.  

 In addition, awardees receive $50,000 grant to be used in pursuit of their 

research agenda in collaboration with the IIAS. 

 

 

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20190115/he/Call%20for%20Proposals-Israel-French-MAIMONIDE%202020.doc
https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/most_rfp20190115
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20190115/he/Application%20Form-Israel-French%202020.docx
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20190115/he/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%93%D7%95-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D.docx
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20190115/he/%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%202018.docx


 

o Scholars nominated must be under the age of 50. 

o The nomination form and all attached materials must be in English. 

 

RDA Deadline: 14.3.19 
 
Deadline: 1.3.19 

 
Call for Nominations    Nomination Form   Back to Table 

 
 

 
 

Health Effects Institute (HEI) 
 

RFA 18-1 Assessing Improved Air Quality and Health From 

National, Regional, and Local Air Quality Actions 
 

The Health Effects Institute (HEI) is seeking to fund research to assess the health 

effects of air quality actions, also known as accountability research. 

 

Accountability research refers to empirical studies assessing the effects of regulatory 

actions, other interventions, or “natural” experiments on air pollution and health 

(sometimes also referred to as intervention studies). 

 

Research Fields: RFA 18-1 solicits applications for studies designed to assess the 

health effects of actions to improve air quality and to develop methods required for, 

and specifically suited to, conducting such research. 

 

Areas of interest include, but are not limited to: 

1) Long-term complex regulatory programs: studies that evaluate regulatory 

and other actions at the national or regional level implemented over multiple 

years; 

2) Interventions at the local level: studies that evaluate actions targeted at 

improving air quality in urban areas, with well-documented air quality 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Nominations_BrunoAward_IIAS_2019.pdf
http://ias.huji.ac.il/2019BrunoAwardApp


problems and programs to address them, including but not limited to low 

emission zones, congestion charging, and so-called diesel bans; 

3) Ports and global transport: studies that evaluate regulatory and other 

actions to improve air quality around major ports (both marine and air) and 

transportation hubs and corridors; 

4) Methods development and dissemination: studies that develop, apply and 

disseminate statistical and other methodology for conducting such research. 

 

Budget and Period:  

 

 Large studies: $ 1,200,000 for a period of 3-4 years. 

 

 Smaller-scale methods development: $700,000 for a period of 2-3 years. 

 

 

 Successful research proposals will in most cases require the collaboration of 

experts in air pollution measurement and assessment of human exposure, 

epidemiology, medicine, risk assessment, and biostatistics. 

 

 Researchers are encouraged to consult government and policy experts to find 

out about opportunities to study specific regulations and obtain a good 

understanding of their scope and implementation schedules. 

 

RA Deadline (Preliminary Applications): 31.1.19 

Deadline (Preliminary Applications): 15.2.19 

Deadline (Full - by invitation): 20.5.19 

 
Call for Proposals   Web Page   Instructions and Forms 

Preliminary Application Form      Back to Table  

 

RFA 18-2 Walter A. Rosenblith New Investigator Award 
 

HEI has established the Walter A. Rosenblith New Investigator Award to provide 

funding for outstanding investigators who are beginning independent research.This 

award supports creative junior investigators, at Assistant Professor or equivalent 

level, with outstanding promise who are interested in the health effects of air 

pollution.  

 

The candidates may have training and experience in any of the many branches of 

science relevant to air pollution. 

 

 

https://www.healtheffects.org/system/files/rfa18-1-accountability120518.pdf
https://www.healtheffects.org/research/funding/rfa/assessing-improved-air-quality-and-health-18-1
https://www.healtheffects.org/research/funding/application-instructions
https://www.healtheffects.org/system/files/PreliminaryApplicationForm2017.docx


 

Research Fields: A project relevant to HEI's research interests, as outlined in the 

HEI Strategic Plan 2015-2020 

.  

The Plan focuses on four key areas: 

1) addressing challenges of multi-pollutant science 

2) improving science for decisions: accountability and transparency 

3) addressing emerging fuels and technologies 

4) addressing global health science.  

 
For More information, please see page 1 of the Call for Proposals document, linked 
below. 
 

Budget and Period: Up to $500,000 for a period of 3 years. 

 

 At the time of application the candidate should have two to seven years of 

research experience after obtaining the highest degree and must be in an 

assistant professor or equivalent position at an academic or research institution. 

 

 All prospective applicants are required to contact Dr. Annemoon van Erp 

(avanerp@healtheffects.org , +1-617-488-2346) to verify their eligibility before 

applying.  

 

RA Deadline (Preliminary Applications): 2.4.19 

Deadline (Preliminary Applications): 15.4.19 

Deadline (Full - by invitation): 1.8.19 

 
Call for Proposals   Web Page   Instructions and Forms 

Preliminary Application Form      Back to Table 

 
 

 
 

The Massage Therapy Foundation (MTF) 

2019 Research Grant 

https://www.healtheffects.org/about/strategic-plan
mailto:avanerp@healtheffects.org
https://www.healtheffects.org/system/files/rfa18-2-rosenblith-award120718.pdf
https://www.healtheffects.org/research/funding/rfa/18-2-walter-rosenblith-new-investigator-award
https://www.healtheffects.org/research/funding/application-instructions
https://www.healtheffects.org/system/files/PreliminaryApplicationForm2017.docx


 

The Massage Therapy Foundation (MTF) supports scientific research projects 

designed to advance the knowledge and practice of massage therapy. 

 
Research Fields: The foundation seeks high quality, independent research which 

contributes significantly and directly to the knowledge of massage therapy and/or its 

application.  

 

Basic, applied, and translational research studies which investigate massage therapy 

as a wellness, medical, or health/mental health treatment and/or prevention 

intervention are supported. 

 
Budget and Period:  Up to $30,000 for a period of 1 year. 

 
 
RA Deadline: 14.2.19 

Deadline: 1.3.19 (11:59pm CT) 

 
 Call for Proposals   Guidelines  Application Instructions   Apply Online   Back to Table 
 

 
 

 
 

Velux Foundation 

Research Grants 

 

The Velux Foundation supports research that brings forward innovative ideas 

in its funding areas, aiming to create impact with the research results that 

transfers beyond the borders of a single discipline.  

 

Research Fields: Funding areas: 

 Daylight: Use of daylight and its effects on humans and nature 

 Healthy Ageing 

 Ophthalmology 

 For more information on our focus funding areas read more here or follow the 

links 

http://massagetherapyfoundation.org/grants-and-contests/research-grants/
http://massagetherapyfoundation.org/wp-content/uploads/2019-RG-guidelines-Level-1_120318.pdf
http://massagetherapyfoundation.org/wp-content/uploads/2019-Research-Grant-Application-Instructions.pdf
https://www.grantinterface.com/Home/Logon?urlkey=massagetherapy
https://veluxstiftung.ch/funding-areas/daylight-research/
https://veluxstiftung.ch/funding-areas/healthy-ageing-research/
https://veluxstiftung.ch/funding-areas/ophthalmology-research/
https://veluxstiftung.ch/funding-areas/


 Excellent research projects within the foundation’s legal purpose but outside 

focus areas above can be considered 

 

Budget and Period: Approx. CHF 50,000 – CHF 100,000 , for a period of 1-4 years. 

Use NIS for the project budget. 
 
RA Deadline (Pre-Proposal): 7.4.19 

Deadline (Pre-Proposal): 30.4.19 

 

Call for Proposals   Research Areas    Application Template   Home Page  

 
Back to Table 
 

 
 

 
 

The National Center for Responsible Gaming (NCRG) 
 

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 

• Social and economic impact of gambling 

https://veluxstiftung.ch/wp-content/uploads/2016/07/Foundation-purpose.pdf
https://veluxstiftung.ch/applications/
https://veluxstiftung.ch/funding-areas/
https://veluxstiftung.ch/wp-content/uploads/2018/05/VeluxStiftung_ApplicationForm.docx
https://veluxstiftung.ch/


• 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   Home Page    Back to Table 

 

 •●♦  עדכונים ותזכורות  •●♦

 
 

 
 

 אוניברסיטת אריאל
 הרשות למחקר ופיתוח

 

 דוקטורנטים מצטיינים -מועמדים לבתרהגשת 

 2019 -לשנת תשע"ט 
 

 נוסף קול קורא באנגלית לעיון המועמדים

 

 ניתן להגיש מועמדים לאורך כל השנה.  :תאריך הגשה לרשות המחקר

 

 בחזרה לטבלה   טופס הגשת מועמדות   קול קורא בעברית

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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
https://editorialexpress.com/cgi-bin/e-editor/e-submit_v11.cgi?dbase=ncrg
http://www.ncrg.org/
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_ArielUniversity_PostDoc_2019.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2018/Call_for_Applications_Ariel_RDA_PostDoc_2019.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2018/Call_for_Applications_Ariel_RDA_PostDoc_2019_ApplicaitonForm.docx


 

 
 

 משרד המדע והטכנולוגיה
 

 11/2018קול קורא 

 חומי המדע,להשתתפות בתחרויות בינלאומיות בת

 2019הטכנולוגיה והחדשנות בשנת 

 

 ** תזכורת **
 

משרד המדע והטכנולוגיה מפרסם בזאת קול קורא להגשת בקשות למימון נסיעה לצורך השתתפות 

באירועי גמר תחרויות בינלאומיות בתחומי המדעים והטכנולוגיה המתקיימים מחוץ למדינת ישראל 

 דע, טכנולוגיה וחדשנות.לעידוד מצוינות במ 2019)חו"ל( בשנת 
 

המשרד רואה חשיבות גדולה בהשתתפות בתחרויות בינלאומיות בחו"ל בתחומי המדעים 

והטכנולוגיה, במטרה לקדם בני נוער וסטודנטים למצוינות ולהישגים ברמה הגבוהה ביותר, תוך 

המתחרים ולסטנדרטים בינלאומיים, ועל מנת לקדם את הישגי המדע הישראלי חשיפה לתוצרי 

 ולשמר את מעמדה של מדינת ישראל כמעצמת ידע פורצת דרך.

 

 : תחומי המדעים והטכנולוגיה.תחומי מחקר

 

 . ₪ 700,000: התקציב הכולל לקול הקורא הוא תקציב

 .₪ 400,000התקציב עבור התחנה הראשונה הינו : לקול הקורא שתי תחנות

 יתרת התקציב תועבר לתחנה השנייה.

 לפירוט גודל המימון עבור ההוצאות השונות, אנא עיינו במסמך הקול הקורא.

 

  על המציע לבחור את תחנת ההגשה בהתאם למועד קיום התחרות, ובלבד כי התחרות

 האחרון להגשה באותה תחנת הגשה.יום לפחות מהמועד  21-מתקיימת במועד המרוחק ב
 

  משתתפים וממונה אחד על המשלחת. 29גודל המשלחת המכסימלי יהיה 
 

 17.3.19תאריך הגשה לרשות המחקר )תחנה שנייה(: 

 (12:00)עד השעה  1.4.19תאריך הגשה לקרן )תחנה שנייה(: 

 

 בחזרה לטבלה    עמוד הבית    מודעה  קול קורא 
 
 
 
 
 
 

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20181022/he/%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%2011-2018%20%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202019.docx
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20181022/he/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D%20%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%2011-2018%20%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%20.docx
https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/most_rfp20181022


 

 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,
 

 לתשומת לבכם, מספר הודעה מטעם רשות המחקר:

 
 :הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניותעריכת 

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

 .ד"ר מיכאל מעוזלעורך של הרשות למחקר ופיתוח, 

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

 .שימו לב, על ההצעה להיות מוכנה במסגרת מגבלות הזמן של הקרן ורשות המחקר

 

 בחזרה לטבלה

 

 
 

 קרנות מתעדכנות בהן קולות קוראים פעילים

 קרנות פנימיות -אפשרויות מימון 
 

 

 אתר רשות המחקר

 הנחיות כלליות
 

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

          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.

 

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

 

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

