
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

24.12.18 - 31.12.18 

 ♦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

 

 המועצה להשכלה גבוהה

 הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(

 

 למענקי בקשות להגשת תחרותי קורא קול

 המחקר  מוסדי לאוניברסיטאות מחקר ציוד

 )פ"תש(א'  מחזור

 

 

 

 המועצה להשכלה גבוהה

 הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(

 

 למענקי בקשות להגשת תחרותי קורא קול

 מקצועי אדם-כח קליטת

 ולניהולן מחקר מוסדיות תשתיות להפעלת

 המחקר באוניברסיטאות

 )פ"תש(א'  מחזור

 

 



 

 (ISFהקרן הלאומית למדע )

 (CIHRהמכון הקנדי לחקר הבריאות )

לאומי למחקר ופיתוח -המרכז הבין

(IDRC) 

 קרן עזריאלי

 

 ישראל -תכנית משותפת קנדה 

 תש"פ -מחזור חמישי 

 

 

 

 אוניברסיטת אריאל

 הרשות למחקר ופיתוח
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 הודעות רשות המחקר

 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות 

       

 
 

 

 
 

 המועצה להשכלה גבוהה

 הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(
 

 מוסדי מחקר ציוד למענקי בקשות להגשת תחרותי קורא קול

 )פ"תש(א'  מחזור- המחקר  לאוניברסיטאות

 

 עמודים 2יש להגיש הצעה מקדמית באורך של עד  –למעוניינים להגיש בקשה 

 לרשות המחקר – 15.1.19עד התאריך 

 

 ציוד ברכישת ת"ות להשתתפות בקשות המחקר להגיש פונה לאוניברסיטאות הוועדה לתכנון ולתקצוב 
 ציבור של המחקר צורכי את המשרת בסיסי מדעי ציוד ברכישת לסייע התכנית היא  מטרת .מוסדי מחקר

 בלבד. המחקר באוניברסיטאות מוסדי באופן ומנוהל של משתמשים רחב

 

 .ט"תשע עד למדע הלאומית הקרן י"ע המופעלת לתכנית דומים עקרונות על זו מתבססת תכנית

 הציוד מענקי היתר, לגובה המתייחסים, בין מהותיים הבדלים מספר קיימים התכניות בין ,זאת עם

 .ועוד הרכישה בעלויות המוסדות השתתפות בתכניות, לשיעורי

 

 .בציוד העיקריים המשתמשים בכירים, שהם חוקרים שלושה ע״י תוגש בקשה כל
 

 :עלות הציוד הנרכש וגובה המענק



 

  מן העלות, 75%שיעור ההשתתפות המקסימלי של ות"ת הוא עד 
 .25%. השתתפות המוסד המינימלית עומדת על ₪מיליון  3.6ובסכום שלא יעלה על 

 הקרן מאפשרת לרכוש ציוד יקר יותר, אך היא לא תעלה את גובה המענק המקסימלי.
 
 1.10.19 - 30.9.20 המענק: בכספי להשתמש ניתן בה התקופה . 

 כספי על התחייבות המתבססת יצירת או המענק כספי של בפועל הוצאה משמעו המענק ביצוע

 המענק.

 

 1.10.18מיום  החל שנרכשו ,המענק באישור הנכללים ציוד, פריטי לכלול ניתן המענק בהוצאות. 

 
o מלגות לסטודנטים הציוד, לרבות להפעלת מקצועי אדם-כח להעסקת מיועדים לא המענק כספי 

להגיש בקשה גם לקול  –החדש אדם להפעלת הציוד -אנו ממליצים לכל מי שנדרש לכח .וכדומה

 אדם, המופיע מטה.-הקורא הייעודי לגיוס והעסקת כח
 

 בלבד.  המחקר אוניברסיטאות י"ע לתכנית יוגשו מוסדי מחקר ציוד לרכישת בקשות 

 .במחזור בקשות 3 עד להגשת מוגבלת כל אוניברסיטה

הצעה מקדמית  לרשות המחקרלפיכך, החוקרים המעוניינים להגיש בקשה לרכישת ציוד מוסדי יעבירו 

 עמודים, המציינת את: 2באורך של עד 

 שמות החוקרים המגישים -

 שם הציוד / המערכת -

 קהל היעד ומיקומו המיועד של הציוד  -

 עלות הציוד -

 הצדקת רכישת ציוד זה -

 שיש להחליפו או שמדובר בציוד / מערכת חדשה?האם זהו ציוד קיים / ישן  -

 ועד היום(? 1.10.18האם הבקשה מוגשת עבור ציוד שכבר נרכש )החל מהתאריך  -

 האם יהיה מימון משלים ממקור אחר למערכת / ציוד זה? -

אדם להפעלת -האם החוקרים המגישים מתכוונים להגיש הצעה לקול הקורא לגיוס והעסקת כח -

 פרטו.הציוד החדש? אם כן, 

 

 15.1.19תאריך הגשה לרשות המחקר )הצעה מקדמית לרשות המחקר(: 

 28.2.19לפי הזמנה(:  -תאריך הגשה לרשות המחקר )הצעה מלאה 

 14.3.19תאריך גשה מרוכזת לקרן על ידי המוסד: 

 

 בחזרה לטבלה  קול קורא וטופס להגשת ההצעה המלאה 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2018/Call_for_Proposals_VATAT_TsiudMosdi_12.2018.pdf


 

 
 

 מועצה להשכלה גבוההה

 הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(
 

  מקצועי אדם-כח קליטת למענקי בקשות להגשת תחרותי קורא קול

  המחקר באוניברסיטאות ולניהולן מחקר מוסדיות תשתיות להפעלת

 )פ"תש(א'  מחזור 

 
 ISFהקול הקורא מיועד להפעלת ציוד שנרכש במסגרת התכנית הייעודית של 

 למימון ציוד מוסדי בשנה שעברה או שיירכש במסגרת התכנית הייעודית של ות"ת השנה.

 

 פ,"תש משנת החל ת"בות שתופעל המחקר לאוניברסיטאות מוסדי מחקר ציוד התכנית למענקי לצד

 מחקר מתקדמות, המליץ תשתיות של ובהפעלה בהקמה, בפיתוח המקצועי האדם-כח של חשיבותו ועקב

 המקצועי האדם-נושא כח לקידום תכנית הקמת על המומחים לתשתיות מחקר שהוקם ע"י ות"ת צוות

 .המוסדיות לתשתיות

 

 של ובהעסקה בקליטה ת"ות להשתתפות בקשות המחקר להגיש לאוניברסיטאות פונה ת"ות

 .המוסדיות התשתיות של להפעלתן ולניהולן גבוהה ברמה מקצועי אדם-כח

 

 שיפעיל מקצועי אדם-כח של ובהעסקה בגיוס לסיוע בקשות ורק אך לזכות יכולות זו בתכנית  (!)

 הלאומית הקרן של (מוסדי ציוד למענקי התכנית במסגרת ששודרג או חדש, שנרכש מוסדי ציוד

 .הקודמת בשנה או זו בשנה )ת"ות של או למדע

 
 :תקופה וגובה המענק

 

 החדשה המחקר לתשתית המקצועי האדם-כח העסקת מעלות  50%עד יממנו התכנית מענקי 

 .בשנה ₪ אלף 175 ועד

 
 שנים ארבע עד של לתקופה יינתנו התמיכה מענקי. 

 נוספות לפחות,  שנים ארבע למשך המשרה קיום את להמשיך המוסד בהתחייבות מותנה המענק

 .שנים רצופות שמונה במשך הפרק שעל המשרה את לקיים המוסד מתחייב שבמצטבר כך

 

  כחעל-( האדם המקצועי להיות בעל תואר שלישיPhD.הרלוונטי להפעלת הציוד ) 

 

 

 



 

 28.2.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 

 14.3.19תאריך גשה לקרן: 

 

 בחזרה לטבלה  קול קורא וטופס להגשת ההצעה המלאה 

 

 
 

 
 

 (ISFהקרן הלאומית למדע )

 (CIHRהמכון הקנדי לחקר הבריאות )

 (IDRCלאומי למחקר ופיתוח )-המרכז הבין

 קרן עזריאלי
 

 ישראל -תכנית משותפת קנדה 

 תש"פ -מחזור חמישי 

 
 י הפעולה המחקריים בין מדענים מקנדה ומישראל. התוכנית שמה למטרה לטפח את שיתופ

 , (CIHR) התכנית מופעלת הודות להסכם שיתוף פעולה בין המכון הקנדי לחקר הבריאות 

 .( , קרן עזריאלי והקרן הלאומית למדעIDRCלאומי למחקר ופיתוח )-המרכז הבין

 

 ערכת המכון הקנדי לחקר הבריאות. תוגש באנגלית דרך מ בקשה אחת משותפת 
בקשה שם ולהגיש במקביל גם החוקר הישראלי חייב להיר  .CIHR -ראה הנחיות באתר ה

 .במערכת הקרן הלאומית למדע אדמיניסטרטיבית
 
 

 :. למשלמטבוליזם בבריאות ובמחלהבקשות בנושאים בדגש על  : תחומי מחקר

 

 Cellular and molecular basis of metabolic diseases 

 Pathophysiology of metabolic response associated with infectious diseases  

 Prevention of metabolic diseases  

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2018/Call_for_Proposals_VATAT_KoahAdam_TsiudMosdi_12.2018.pdf
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=2988&view=currentOpps&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true


 Microbiome and metabolism  

 Inflammation and metabolism  

 Circadian rhythms and metabolism  

 Prevention and metabolism  

 Lipid, amino acid, and sugar metabolism  

 Hormonal regulation of metabolism  

 Epigenetics and metabolism  

 Aging and metabolism  

 Exercise metabolism  

 Novel biomarker technologies for metabolites  

 Models for metabolic research 

 

 .יש להתייחס )במקרים בהם רלוונטי(, להיבטים של מין ומגדר 
 

 תו שיתוף פעולה מחקרי מתמשך עם מדענים בארצות הנכללות יש לכלול בבקשה מרכיב שמטר

 .CIHR - כלולה בהנחיות באתר הברשימה ה

 

 : המענקים ניתנים לתקופה של שלוש שנים.תקופה ותקציב

 ₪ 1,540,000סכום המענק המרבי לפרויקט )לחוקר הישראלי, מאת הקרן הלאומית למדע( הינו 

 .)כולל תקורות של המוסדות(. כל קרן תממן את החוקר הראשי של ארצה לפי כלליה

 

  משרה במוסד 50%חוקרים המועסקים לפחות רשאים להגיש בקשות 
 

  ניתן להגיש לקרן אך ורק בקשה השונה באופן מהותי, מבקשה שהוגשה/ממומנת ע"י הקרן 

 .או גוף אחר בארץ ו/או בחו"ל

 

עיל או שהגישו בקשה בכל אחד ממסלולי הקרן. התוכנית פתוחה להגשה גם לחוקרים להם מענק פ 

 .חוקר יכול להגיש רק בקשה אחת במחזור לתוכנית זו

 

 (13:00)עד השעה   28.1.19: תאריך אחרון להרשמה )להגשת בקשה אדמיניסטרטיבית(

 11.2.19: תאריך הגשה לרשות המחקר

 (13:00ה )עד השע  25.2.19: תאריך הגשת הבקשה לקרן, לאחר אישור רשות המחקר

 

 CIHRעמוד הוקל הקור באתר    להרשמה והגשה   עמוד הבית  קול קורא

 בחזרה לטבלה    (Appendix Aרשימת מדינות לשיתוף פעולה )

 
 

 

https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=2988&view=currentOpps&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true#moreinformation
https://www.isf.org.il/Files/GuidelinesISF_IC_Heb_641_1.pdf
https://www.isf.org.il/#/support-channels/38/10
https://login.isf.org.il/?v=20170910
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=2988&view=currentOpps&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true#moreinformation
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=2988&view=currentOpps&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true#moreinformation


 

 
 

 אוניברסיטת אריאל
 הרשות למחקר ופיתוח

 

 דוקטורנטים מצטיינים -הגשת מועמדים לבתר

 2019 -לשנת תשע"ט 
 

 את לחזק מנת מצטיינים, על דוקטורנטים-בתר של קליטתם לעודד מבקשת אריאל אוניברסיטת

 מעבדות חיזוק , תוך)ל"מחו במועמד שמדובר ככל(האוניברסיטה  של הבינלאומיים האקדמיים הקשרים

 .החוקרים של המחקר וקבוצות

 

 .אריאל באוניברסיטת המחקר במעבדות להשתלם חדשים, המעוניינים למועמדים מיועד זה קורא קול

 

 :הבאות מהדרישות אחת בכל שעומדים מועמדים מועמדות להגיש : יכוליםתנאי סף

 הדוקטורט מסיום שנים 10 עד  .1

 הבקשה הגשת במועד 40 גיל עד  .2

 .מחקרם בתחום מוכרים עת בכתבי מדעיים פרסומים 2 לפחות שלרשותם  .3

 

 סגל עם חברי ישירות קשר ליצור המועמדים יונחו שם ל,"בחו לאוניברסיטאות במקביל יופץ הקורא קול 
 אריאל.  באוניברסיטת

 
 אודות המידע ואת שלהם אתרי האינטרנט את לעדכן סגל לחברי ממליצים אנו זה, בהקשר

 המופיעה המחקרי הפרופיל ובחוברת של האוניברסיטה האינטרנט באתר שמופיע כפי ,מעבדותיהם
 .)המחקר מרשות בנקוביץ אילתל לפנות זו נתן בחוברת לעדכון(המחקר  רשות באתר

 

 כל התחומים: תחומי מחקר

 
 , לתקופה של שנתיים. ₪ 4,500מלגה חודשית בסכום של עד : תקופה ותקציב

 

 נוסף להשלמת המלגה  בסכום במועמד במלגה, יתמוך זכה שהגיש שהמועמד הסגל חבר- 

   לפירוט אנא עיינו במסמך הקול הקורא.

 

 האישיות מהקרנות או לאוניברסיטה חיצוניים מימון מגופי מחקר מתקציבי להיעשות יוכל המימון 

של  פנימיים ממקורות זו למלגה נוסף תקציב יינתן . לאמ"קפ או מ"קקהסגל:  חבר של הבאות

 .האוניברסיטה

 

 הנשיא סגן מיכליס, מזכירת סלין ופיתוח, לידי למחקר לרשות הסגל חבר י"ע יועבר המועמד תיק 

 .dean.rnd@ariel.ac.ilבמייל:  פ"למו ודיקן

mailto:ayeletbe@ariel.ac.il
mailto:dean.rnd@ariel.ac.il


 

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

 

 בחזרה לטבלה   טופס הגשת מועמדות   קול קורא

 

 
 

 
 

Department of Defense (DOD) 

Congressionally Directed Medical Research Programs (CDMRP) 
 

♦  Amyotrophic Lateral Sclerosis Research Program (ALSRP)  ♦ 
 

Synopsis of ALSRP Mechanisms 
 

 

Therapeutic Development Award 
 

The Therapeutic Development Award supports research ranging from validation of 

therapeutic leads through U.S. Food and Drug Administration (FDA) Investigational New 

Drug (IND) - enabling studies.  

 

Research Fields:  

 

Examples of activities that will be supported by this award include: 

 Confirmation of candidate therapeutics obtained from screening or by other 

means, including optimization of potency and pharmacological properties and 

testing of derivatives and sister compounds  

 Validation of early pilot studies, including the use of multiple ALS model systems 

and/or replicating preliminary data with more time points or additional doses 

 Studies on formulation and stability leading to Good Manufacturing Practice 

(GMP) production methods  

 IND-enabling studies, to include compound characterization, absorption, 

distribution, metabolism, and excretion (ADME) studies, and dose/response and 

toxicology studies in relevant model systems 

 
 

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
https://ebrap.org/eBRAP/public/ViewFileTemplate.htm?fileTemplateId=6712575&fileType=pdf


 
 Therapeutically Relevant Marker Option: 

 
The FY19 ALSRP Therapeutic Development Award Therapeutically Relevant 

Marker Option encourages applicants to develop a specific marker(s) in parallel 

with the advanced therapeutic development effort.  

 

Additional funding, as described in Section II.D.5, Funding Restrictions, is being 

offered for the co-development of markers that will enhance the drug 

development process. 

 
 

o Active duty military and/or Veteran patient populations or resources should be 
considered. 

 
o All specimens must exist at the time of application submission; collection of new 

specimens will not be supported. 
 

o Preliminary data, including identity and purity of an identified bioactive 

compound(s), are required  

 

 The proposed studies are expected to be empirical in nature and product driven. 

 

 Applicants with limited ALS experience are strongly encouraged to collaborate with 

those having substantial expertise in ALS research and/or ALS model systems. 

 
Budget and Period:  
 
 Up to $ 1,000,000 , for a period of up to 2 years. 

 
 Applicants including Therapeutically Relevant Marker Option: 

Up to $1,250,000 , for a period pf up to 2 years. 

 

(For more information in this opportunity please see page 4 of the CFP document.) 

 

Web Page   Call for Proposals   Application Instructions  
 
Call Web Page on Grants.gov – full appl. submission    Back to Table 

 

 
 

Therapeutic Idea Award 
 

The Therapeutic Idea Award is designed to promote new ideas aimed at drug or 

treatment discovery that are still in the early stages of development.  

 

Development and/or modification of preclinical model systems or the application of high 

throughput screens to define or assess lead compounds for ALS treatment are of 

interest. Development of methods to adequately measure target binding and proximal 

https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=186900
https://ebrap.org/eBRAP/public/ViewFileTemplate.htm?fileTemplateId=6712577&fileType=pdf
https://ebrap.org/eBRAP/public/ViewFileTemplate.htm?fileTemplateId=6712576&fileType=pdf
https://www.grants.gov/web/grants/search-grants.html?keywords=W81XWH-19-ALSRP-TDA


downstream effects (target engagement) and the potential for undesirable activities at 

related but unintended targets (selectivity) are also encouraged. 

 

Research Fields: Screening methods or new ideas aimed at ALS drug or treatment 

discovery still in the early stages of development 

 

Innovation and impact are important aspects of the Therapeutic Idea Award. 

Research deemed innovative may introduce a new paradigm, challenge current 

paradigms, introduce novel concepts or technologies, or exhibit other uniquely creative 

qualities that may lead to potential therapeutics for ALS. Impact may be near-term or 

long-term, but must be significant and move beyond an incremental advancement. 

 
o While the inclusion of preliminary data is not prohibited, the strength of the 

application should not rely on preliminary data, but on the innovative approach.  

 

o All specimens must exist at the time of application submission; collection of new 
specimens will not be supported. 
 

o The grant not intended to support projects focusing on the pathophysiology of ALS 
 

Budget and Period: Up to $ 500,000 , for a period of up to 2 years. 
 

 The Therapeutic Idea Award encourages applications that include meaningful and 

productive collaborations between investigators. As appropriate, applicants are 

encouraged to collaborate with established ALS researchers. 

 

RDA Deadline (LOI): 6.3.19 

Deadline (LOI): 22.3.19 (5pm ET) 

 
RDA Deadline (Full – by invitation): 10.7.19 

Deadline (Full – by invitation): 25.7.19 (11:59pm ET) 

 

Applicants are strongly requested: 

1. Notify the RDA on your decision to submit a pre-proposal and afterwards -  

a full proposal invitation as soon as possible. 

2. Submit the application to the RDA on the mentioned deadline – this for letting both 

the authority and the applicants time to review and correct any possible mistakes or 

possible technical problems in the submission process.  

 

Web Page   Call for Proposals   Application Instructions  
 
Call Web Page on Grants.gov – full appl. submission    Back to Table 

 

 
 

https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=186900
https://ebrap.org/eBRAP/public/ViewFileTemplate.htm?fileTemplateId=6712574&fileType=pdf
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Leukemia Research Foundation 
 

Hollis Brownstein New Investigator Research Grants Program 
 

* LOI required length: 2-3 Pages * 

 
The Leukemia Research Foundation exclusively funds New Investigators - individuals 

beginning to establish their own laboratories that are no longer under the tutelage of a 

senior scientist mentor. 

 

The LRF is unique in the level of support it provides to highly promising scientists in this 

research niche. It allows innovative scientists to act on their ideas, and try new 

procedures and experiments that will hopefully lead to significant breakthroughs.  

 

Reearch Fields: Proposals that focus on leukemia, lymphoma, MDS, and multiple 

myeloma. 

 

Budget and benefits: $100,000 , for a period of 1 year.  

 

 Applicants are not required to be U.S. citizens. 

Research projects undertaken outside the U.S. will be considered. 

 
RA Deadline (LOI): 17.1.19 

Deadline (LOI): 1.2.19 

 
RA Deadline (Full – by invitation): 4.3.19 

Deadline (Full – by invitation): 18.3.19 

 
Call for Proposals   Application Information    Back to Table 

 
 

 

 

 

https://www.allbloodcancers.org/guidelines
https://www.allbloodcancers.org/Application-Information#FUNDING%20SPECIFICS


 

 
 

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. 

 

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/


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 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: 1.2.19 

Deadline: 15.2.19 

Call for Proposals   Instructions - Humanities and Social Sciences 

Instructions – Medicine   Application Form   Back to Table  

 

 •●♦  עדכונים ותזכורות  •●♦

 
 

 

Simons Foundation for Autism Research Initiative 

(SFARI) 

2019 Research Awards 

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. 

 

Research Fields: The goal of the Research Award is to provide support for investigation 

of key unresolved research questions in autism, particularly those that connect genetic 

etiologies to brain function and behavior. 

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


 

 The Research Award welcomes risk and novelty, but these are not required criteria 

for a proposal to be considered meritorious.  

 

 Competitive applications will have preliminary data or other relevant groundwork that 

justifies substantial investment in the proposed topic. In some cases, projects may 

include those focusing on a central hypothesis where success depends on close 

collaboration between two or more labs. 

 

 While SFARI remains open to persuasive arguments for the relevance of any 

particular project, you can find a few examples of the types of research questions 

that address SFARI’s overarching goal in the Call for Proposals web page, linked 

below. 

 
Budget and Period: Up to $1,300,000, including 20% indirect costs, 

for a period of up to 4 years. 

 

 Eligible applicants must have independent lab space at their institution. 

 

 

RA Deadline: 3.1.19  

Deadline: 11.1.19 

 
Call for Proposals   SFARI Scientific Perspectives   Apply via proposalCENTRAL  
 
Home Page   Back to Table 
 

 

 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,
 

 לתשומת לבכם, מספר הודעה מטעם רשות המחקר:

 
 :גלית לקרנות חיצוניותעריכת הצעות מחקר באנ

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

 

 
 

https://www.sfari.org/grant/research-awards-request-for-applications/
https://www.sfari.org/funding-opportunities/sfari-scientific-perspectives/
https://proposalcentral.altum.com/
https://www.simonsfoundation.org/
http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/portal-for-research-and-development


 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 כנדרש. קשה למימון משליםטופס ב במקרים בהם נדרש מימון משלים, יש למלא את   ·

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

 

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

 

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

