
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

25.2.19 - 4.3.19   

 ♦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

 

 קרן כץ
 

 2019 -קול קורא לשנת תשע״ט 
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Rett Syndrome Foundation 

 

The Translational Research Program 

 

The Neuro-Habilitation Research 

Program 

 

The Basic Research Program 

 

 

 עדכונים ותזכורות

 
 קרן קימת לישראל

 
 8447/19קול קורא מס' קק/

 להענקת תמיכה במחקרים עבור אגף הייעור

 
 ** שימו לב: מגוון רחב של נושאים **

 

 * עודכן מסמך הקול הקורא *

 

 

 

 קרן דליה גרידינגר ז"ל 

 למלחמה בסרטן

 

 ** תזכורת **

 

 

 

 כנסים

 

 הרשות לחדשנות
 

 מפגש חשיפה בנושא

Tech for Impact 

 טכנולוגיות לאתגרים חברתיים וציבורים

 

 



 

CannaTech 

 

 

 

 הודעות רשות המחקר

 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות 

 

 
 

 

 
 

 קרן כץ
 

 2019 -קול קורא לשנת תשע״ט 
 

 סבתו חיים הרב ,דייכובסקי שלמה הרב ,ששון-בן מנחם 'פרופ בראשות כץ פרס וועדת כץ קרן
 כץ דוד מרדכי של מיסודם ,כץ לפרס הצעות לקבלת קורא קול בזאת מפרסמת ,שטרן אריה והרב

 .2019 - ט"תשע לשנת כץ ועדינה ל"ז

 
 בחיים ההלכה ביישום ובהפעלת שעוסקים ולאישים למפעלים הוקרה ייעודו של פרס כץ היא מתן

 .מעשיים ובמפעלים שבכתב ביצירות - המודרניים

 

הפרס מחולק למוסדות או לאישים אשר בפועלם, בכתיבתם ובמחקריהם תרמו משמעותית 

ועדת הפרס מבקשת לעודד גם מפעילים ליישום ההלכה והמחשבה היהודית בחיים המודרניים. 

ואישים הנמצאים בשלבים ראשונים של דרכם בכלל תחומי המפגש שבין העשייה החדשנית 

 למסורת היצירה היהודית.

 

 $ 25,000: גובה המענק
 

 הפרסים יוענקו בטקס שיערך בירושלים בחודש תמוז תשע"ט.
 
 

 24.3.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (12:00)עד השעה  7.4.19המממן: תאריך הגשה לגוף 

 בחזרה לטבלה    קול קורא
 

 
 

http://katzfoundation.com/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%9B%D7%A52019.html


 

 
 
 

Davis Phinney Foundation for Parkinson`s 
 

2019 Research Funding Program 
 

The Davis Phinney Foundation is committed to support and fund research focused 

on improving the quality of life for people living with Parkinson’s disease 

 

Research Fields: Research aimed at therapeutics and lifestyle choices that 

promote living well with Parkinson’s disease. 

 

Two separate funding priorities for 2019: exercise and nutrition. 

The Foundation will also consider other innovative submissions that have high 

potential to promote quality of life for people with Parkinson’s. 

 

Research investments tend to fall into two areas: 

 Science-based programs that can have an immediate impact in the lives of 

people with Parkinson’s today 

 Research that explores a range of factors that affect quality of life. 

Past funding has included topics such as community cycling classes, deep 

brain stimulation, speech and telemedicine.  

 

Additional information on previously funded projects can be found on our website: 

http://www.davisphinneyfoundation.org/research/  

 

Budget and Period: Up to $50,000 to be used for research and/or program costs. 

The total amount may be disbursed to a single proposal or multiple proposals. 

 

 

RDA Deadline (LOI): 26.2.19 

Deadline (LOI): 1.3.19 (by 5pm MST – IST minus 9h) 

Call for Proposals    Web Page   Apply Online   Back to Table  

 
 
 
 
 

http://www.davisphinneyfoundation.org/research/
https://b9p3b5u6.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/01/2019-Funding-Announcement.pdf
https://www.davisphinneyfoundation.org/funded-research/
https://www.grantinterface.com/Home/Logon?urlkey=dp


 

 
 

Sasakawa Memorial Health Foundation (SMHF) 
 

Grant Application 2019 
 

Sasakawa Memorial Health Foundation (SMHF) provides grants for projects 

related to Hansen’s disease, neglected tropical diseases, and palliative care. 

 

Research Fields: Hansen’s disease-related projects, with focus on two relevant 

areas: 

1) Hansen’s Disease Elimination 

2) Hansen’s Disease History Preservation 

 

Budget and Period:  
 

1) Hansen’s Disease Elimination: 

Up to $30,000 per year, for a period of up to 3 years 

 

2) Hansen’s Disease History Preservation: 

Up to $30,000 per year, for a period of up to 3 years 

 
RDA Deadline: 30.5.19 

Deadline: 15.6.19 

Call for Proposals   Apply Online    Back to Table 

 

 
 

 
 

Crohn`s & Colitis Foundation 
 

Senior Research Awards 
 

The Senior Research Grants aim to provide established researchers with funds to 

generate sufficient preliminary data to become competitive for funds from other 

sources.  

%3ctr%20style=%22background:%20url('initial')%20#edf8f8;">
https://www.smhf.or.jp/e/hansen/applications/


 

Research Fields: Proposal must be relevant to Inflammatory Bowel Disease 

(IBD) or Crohn's disease and/or Ulcerative Colitis.  

 

Budget and Period:  Up to: $115,830 per year, for 1-3 years. 

 

RDA Deadline (LOI): 11.4.19 

Deadline (LOI): 5.5.19 (by 5pm EST) 

RDA Deadline (Full): 29.7.19 

Deadline (FulI): 13.8.19 (by 5pm EST) 

Call for Proposals   Instruction and Policies   Apply via proposalCENTRAL   

Home Page   Back to Table 

 
 

 
 

Rett Syndrome Foundation 
 

The Rett Syndrome Foundation`s mission is to accelerate full spectrum research 

to cure Rett syndrome and empower families with information, knowledge and 

connectivity. 

 
The foundation opens Call for Proposals in the following Programs: 

  

The Translational Research Program  
 

This program comes to answer the need for a screening system that can evaluate 
a large number of compounds (drug candidates) quickly and efficiently. 
 

Research Fields: The foundation would like to receive letters of intent that 

develop an in vitro screen that can screen large libraries leading to families of 

molecules that could be moved into an in vivo screen. 

 

http://www.crohnscolitisfoundation.org/what-are-crohns-and-colitis/what-is-crohns-disease/
http://www.crohnscolitisfoundation.org/what-are-crohns-and-colitis/what-is-ulcerative-colitis/
http://www.crohnscolitisfoundation.org/science-and-professionals/research/grants-fellowships/senior-research-awards.html
http://www.crohnscolitisfoundation.org/assets/pdfs/srainstructionspolicies2016.docx
https://proposalcentral.altum.com/GrantOpportunities.asp?GMID=96
http://www.crohnscolitisfoundation.org/science-and-professionals/


 
Budget and Period: Up to $150,000 for two years ($75,000 per year).  
 

 Back to Table 
 

 
 

The Neuro-Habilitation Research Program 
 

Research Fields:  

 

1. The foundation requests applications in the field of communication 

improvement and will entertain letters of intent in a wide variety of ideas. 

 

2. Research in healthcare delivery. The foundation is looking for 

applications that objectively measure the gain of function using new 

telemedicine technologies to deliver best practices. 

 

Budget and Period:  Up to $150,000 for two years ($75,000 per year). 

 

 Back to Table 

 

 
 

The Basic Research Program  
 

Research Fields: 
 

1. Basic research studies that are discovery-based and aim to identify novel 

translational targets.  These will aim to determine the mechanism or black 

box at the synapse, glia, etc.  (feedback/feedforward mechanisms) 

 

2. Basic research studies that have a common link between basic and 

translational research programs.  For example, identify mechanism or 

molecular targets of successful drug(s) in clinical trials. 

 

3. Basic research studies that will identify genetic modifiers and novel targets. 

 
4. Basic research studies that investigate whether oxidative/cellular stress is 

a causal or secondary effect of Rett syndrome. 

 
Budget and Period:  Up to $150,000 for two years ($75,000 per year). 

 

 Back to Table 
 

 
♦  For more information on the funding opportunities, please visit the Call for 
Proposals web page, linked below. 
 



 
RA Deadline (LOI): 14.3.19 

Deadline(LOI): 1.4.19 

 
Call for Proposals   Application Guidelines   Frequently Asked Questions    

Home Page   Back to Table 
 

 

 •●♦  עדכונים ותזכורות  •●♦

 
 

 
 

 קרן קימת לישראל
 

 8447/19קול קורא מס' קק/

 להענקת תמיכה במחקרים עבור אגף הייעור

 * עודכן מסמך הקול הקורא *

 ** שימו לב: מגוון רחב של נושאים **

 

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

, 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 , 

https://www.rettsyndrome.org/for-researchers/grant-programs/research-grant-opportunities
https://www.rettsyndrome.org/for-researchers/grant-programs/application-process
https://www.rettsyndrome.org/for-researchers/grant-programs/faqs
https://www.rettsyndrome.org/


((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  ₪ 200,000: עד תקופה ותקציב

 

 המערכת המקוונת פתוחה להגשה.

 

 3.3.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 17.3.19תאריך הגשה לקרן: 

 

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

 

 
 

 
 

 קרן דליה גרידינגר ז"ל למלחמה בסרטן

 קול קורא 

 ** תזכורת **

 

 בתחילת דרכם הנמצאים צעירים חוקרים של חדשים מחקרים במימון מסייעת גרידינגר דליה קרן

 המדעית.

 

 : המחקר חייב להיות קשור לנושא המלחמה בסרטן.תחומי מחקר

 

 , לשנתיים.₪ 100,000: מענק מחקר בסך תקופה ותקציב

 

 *40גיל מרבי של החוקר הינו *

 
 17.3.2019תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 )העתק קשיח(  31.3.2019תאריך הגשה לקרן: 

 

 בחזרה לטבלה   קול קורא

 

 

 

http://www.kkl.org.il/files/HEBREW_FILES/michrazim/2019/call-for-8447-19-17.2.2019.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
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2018/Call_for_Proposals_Dahlia_Greidinger_31.3.19.pdf


 

 

 כנסים

 
 

 
 

 הרשות לחדשנות
 

 מפגש חשיפה בנושא

Tech for Impact 

 טכנולוגיות לאתגרים חברתיים וציבורים
 

ברשות החדשנות יחד עם שותפיה בישראל דיגיטלית, אגף הקרנות ציבורית -הזירה החברתית

בביטוח לאומי ומש"ב במשרד החוץ שמחים לבשר על פתיחת הקולות הקוראים בתחום האימפקט 

 . 2019לשנת 

 

 –חדשנות טכנולוגית הנותנת מענה לאתגרים ציבוריים וחברתיים  -תחום חדשנות האימפקט 

רשות החדשנות יחד עם השותפים גאים לקדם תחום חשוב זה  הולך ותופס תאוצה בארץ ובעולם.

 ולהציע מסלולי תמיכה ייעודיים ליזמים ויזמיות. 

 

באירוע יוצג התחום ויתקיים דיון יחד עם משקיעי אימפקט בדרכים לחזק את האקוסיסטם של 

הגיע חדשנות אימפקט בארץ, להגדיל את כמות המיזמים האיכותיים שיוצאים לדרך ושמצליחים ל

 .scaleל 

 

 בשלושת מסלולי הדגל:  2019באירוע יוצגו בפירוט מסלולי התמיכה והקולות הקוראים לשנת 

 "חדשנות דיגיטלית לאתגרי המגזר הציבורי )בשותפות עם ישראל דיגיטלית( -" טק-ממשל 

 "טכנולוגיות מסייעות לאנשים עם מוגבלויות )בשותפות עם אגף הקרנות של ביטוח  -" עזרטק

 לאומי(

 "קיימא במדינות מתפתחות )בשותפות עם -טכנולוגיות לאתגרי בריאות ופיתוח בר –" אתגר

 מש"ב(

 

 ,13:30 – 8:30, בין השעות 24.3.19האירוע יתקיים בתאריך 

 אביב-, תל2בבורסה לניירות ערך, רח' אחוזת בית 

 

 :תאריך האחרון להרשמה לאירועה

 20.3.19 - 12.2.19ההרשמה פתוחה בין התאריכים 

 

 בחזרה לטבלה     למידע נוסף והרשמה

 

https://innovationisrael.org.il/social/programsrnd/publicsectorchallenges
https://innovationisrael.org.il/social/programsrnd/assistivetech
https://innovationisrael.org.il/social/programsrnd/gci
https://innovationisrael.org.il/events/4298


 

 
 

CannaTech 
 

CannaTech is an industry event, bringing together industry leaders, scientists, 

doctors, regulators, entrepreneurs, and venture capitalists. 

 

The goal of the event is to raise awareness of current research on cannabis and 

implications for the future of medicine, and we consider your institution a leader in 

the field. 

 

The event will take place in Tel Aviv, Israel  April 1-3, 2019.  

 

Potential topics for a presentation in the event: 

  

 Cannabis Policy Issues 

 Clinical Cases or Research on cannabis for specific medical conditions 

 Ethical obligations of health professionals in ensuring safety, health, and 

advocacy for clients using cannabis 

 Current Research around Gateway Theory 

 Measuring healthy use, abuse, and outcomes 

 Cannabis and opiate/substance abuse 

 Cannabis education 

 Issues in research 

 Steps forward: cannabis and medicine - where are we headed? 

 

 If you would like to submit a lecture or poster proposal, please send a short 

(250-300 words, maximum) abstract and speaker bio to arielle@israel-

cannabis.com by March 11th. If accepted, final presentations/posters must be 

received in digital format no later than March 25th.  

  

Arielle would be happy to schedule a phone call to discuss in more detail if you 

would like further information.  

 

o Please note, poster sessions are separate from main stage lectures.  

mailto:arielle@israel-cannabis.com
mailto:arielle@israel-cannabis.com


- Posters, if accepted, will be on display for 30-minute sessions. 

- Presenters will receive a complimentary ticket to the summit (an $850 

value) and are free to utilize their session time in any manner they 

choose. 

- In addition, the supporting university or institution will receive digital 

sponsorship, which includes a display of your university/institute’s logo 

on the CannaTech platform.  

 
Deadline for submission of abstracts: 11.3.19 
 
Deadline final presentations: 25.3.19 

 

Conference Information    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 

 .ד"ר מיכאל מעוזמדעית לעורך 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 הצעות מחקר יש להעביר לרשות המחקר לאלונה בן עיון בדוא"ל:    ·      

          03-9371402 

https://www.telaviv2019.canna-tech.co/
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


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

 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/images/stories/site/research/forms/587-Matching_Fund_Application_4ed_10.11.17.doc
mailto:alonaba@ariel.ac.il

