
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

27.5.19 - 3.6.19  

 ♦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 מילות מפתח קול קורא

 

 משרד המדע והטכנולוגיה

 

 התכנית למחקר אסטרטגי 

פיתוח תשתיות מדעיות 

 וטכנולוגיות

הצעות -קול קורא להגשת קדם

 2020מחקר לשנת 

 

 

גנטיקה  –הזדקנות בריאה 

שיטות לבדיקת ואפיגנטיקה, 

התאמה / רעילות של תרופות 

טיפולי לרפואה  –כבסיס טרום 

מותאמת אישית ; חלופות 

םלניסויים בבעלי חיי  

 

 

 

 רשות מקרקעי ישראל

 

  3/2019קול קורא 

תחום איסוף ריכוז ועיבוד נתונים, 

 סקרים, ניטור ומחקר

 

 

עריכת סקרים / מחקרים או ניטור 

נתונים במתחמים ושטחים 

כמרקם שמור  35שסומנו בתמ"א 

ארצי ומכלולים נופיים, שטחים 

שאינם מיועדים לפיתוח ובהם 

 אותרו תופעות טבע ייחודיות ; 

 



הקשר של שמירה על המגוון 

 הביולוגי והמערכת האקולוגית

 

 

Joy Ventures 

 

2019 Joy Academic Grant 

Call for Proposals 

 

Innovative Technologies, 

Interventions and Novel 

Approaches in the Field of 

Neuro-Wellness 

 

* LOIs – up to 1.5 pages * 

2019 Deadline is rolling 

 

 

Neuro-wellness in 

healthy people: 

Emotion regulation, 

emotion sensing and 

characterization ; sensory 

neuromodulation ; neuro 

enhancement ; stress 

alleviation and uplifting 

mood ; the neuroscience of 

habit formation, habitual 

behavior ; basic science of 

emotional regulation, 

resilience, homeostasis 

and allostasis ; big data in 

connection to emotional 

states of mood ; human-

machine interactions for 

improved emotional well-

being in healthy individuals 

 

 

 

Israel Ministry of 

Science and 

Technology (MOST) 

Keren Hayesod 

 

The 2019 Eric and Sheila 

Samson Prime Minister's 

Prize for Innovation in 

Alternative Fuels for 

Transportation 

 

 

Global innovation in the 

field of energy alternatives 

to petroleum use in 

transportation and smart 

mobility 

 
 

 

The Chan Zuckerberg 

Initiative 

 

 

 

Applications for software 

projects that are essential 

for biomedical research 

 
 
 



 

Essential Open Source 

Software for Science 

 

 

 הנציבות האירופית

המנהלת הישראלית למו"פ 

 האירופי

 

 קול קורא למומחים

  Mission Board -ל

של הנציבות לקראת תכנית 

 המסגרת הבאה

 

 

הסתגלות לשינוי האקלים 

חברתיים ; סרטן ; ולשינויים 

אוקיאנוסים בריאים, ימים, מי 

ים וחופים ; ערים חכמות ; 

 בריאות המזון

 
 

 כנסים

 

 מכון מופ"ת
 

 איכותני במחקר סדנאות
 

 מחקר איכותני
 
 

 עדכונים ותזכורות

 

Israel Institute for 

Advanced Studies (IIAS) 

 

Open Call for Research 

Groups 2021 – 2022 

Academic Year 

 

 

 כל התחומים

 

 

Fritz Thyssen Stiftung 

 

Support of Projects 

 

 

History, language and 

culture ; image – sound – 

language ; state economy 

and society ; medicine and 

the natural sciences 

 

 

 

Russel Sage Foundation 

 

Core Programs: 

 

 

Various fields in social 

science – please see details  

 

 



Behavioral Economics (BE) 

 

Future of Work (FOW) 

 

Special Initiatives: 

 

Computational Social 

Science (CSS) 

 

Decision Making and 

Human Behavior in 

Context  (DM) 

 

Immigration & Immigrant 

Integration (III) 

 

 

following the links on 

the right. 

 

 הודעות רשות המחקר

 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות 

 

 
 

 

 
 

 
 

 משרד המדע והטכנולוגיה
 

 לוגיותפיתוח תשתיות מדעיות וטכנו -התכנית למחקר אסטרטגי 

 2020הצעות מחקר לשנת -קול קורא להגשת קדם

 
קול קורא זה הוא חלק מארבעת הצברים של הקולות הקוראים שמפרסם משרד המדע לקראת שנת 

2020. 



 

 .17.4.19בניוזלטר מתאריך למידע אודות כלל הצברים ניתן לעיין 

 

 תחומי המחקר לקול קורא זה:: תחומי מחקר
 

 גנטיקה ואפי גנטיקה –הזדקנות בריאה  .1

 קול קורא זה פונה למחקרים בעלי פוטנציאל יישומי הבוחנים את הקשר של 

 גנטיקה לתהליכי ההזדקנות והמחלות הנלוות לכך.-הגנטיקה והאפי

 

 מחקר תרגומי לפיתוח שיטות לבדיקת התאמה/רעילות התרופות .2

 כבסיס טרום טיפולי לרפואה מותאמת אישית

קול קורא זה פונה למחקרים בעלי פוטנציאל יישומי לפיתוח שיטות לבדיקת תגובתו הצפויה של 

 החולה 

 לתרופה ספציפית ו/או לשילוב של תרופות שונות, כבסיס לטיפול מותאם אישי.

 

 בשיתוף משרד הבריאות -מחקרים לחלופות לניסויים בבעלי חיים  .3

רפואי ובכפוף לחוק, ומתוך -תוך דאגה לרווחתם של בעלי החיים אשר משמשים למטרות מחקר ביו

ד המדע והטכנולוגיה, בשיתוף עם משרד רצון לצמצם ככל הניתן את השימוש בבעלי חיים, משר

הבריאות, מבקשים לקדם מחקר אשר יציע חלופות לניסויים בבעלי חיים ומבלי שמטרות המחקר 

יפגעו. מטרת המחקר היא מציאת חלופות לניסויים בבעלי חיים תוך שימוש במודלים חישוביים, 

  תרביות רקמה ועוד.

 

 קר יהיה בהתאם למפורט להלן:המימון עבור הוצאות המח : תקופה ותקציב

  גנטיקה-גנטיקה ואפי -הזדקנות בריאה : 

 . ₪ 600,000 הצעה המוגשת ע"י חוקר ראשי אחד )קבוצת מחקר אחת(: עד 

 . ₪ 1,200,000 חוקרים ראשיים ומעלה )שתי קבוצות מחקר ומעלה(: עד  2

 

 טיפולי מחקר תרגומי לפיתוח שיטות לבדיקת התאמה/רעילות תרופות כבסיס טרום 

 :לרפואה מותאמת אישית

 . ₪ 600,000הצעה המוגשת ע"י חוקר ראשי אחד )קבוצת מחקר אחת(: עד 

 .₪ 1,200,000חוקרים ראשיים ומעלה )שתי קבוצות מחקר ומעלה(: עד  2

 

 מחקרים לחלופות לניסויים בבעלי חיים : 

  150,000הצעה המוגשת ע"י חוקר ראשי אחד )קבוצת מחקר אחת(: עד ₪ . 

 2  250,000חוקרים ראשיים ומעלה )שתי קבוצות מחקר ומעלה(: עד ₪ . 

 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/Newsletter2019/Funding_Opportunities_17.4.19.pdf


 שנים. אם תכנית המחקר תתפרס על פני תקופה קצרה יותר,  3המימון יינתן לתקופה של 

 יחושב תקציב המחקר באופן יחסי לתקופה. חלוקת התקציב בין החוקרים לא חייבת להיות שווה

 אלא על פי צרכי המחקר. 

 

o  המחקרים להיות בעלי היתכנות יישומית ופוטנציאל כלכלי.על 

 

o חוקר ראשי )ראש קבוצת מחקר( יוכל להגיש הצעה אחת בלבד בכל אחד מהנושאים שצוינו לעיל 

 מרכז פרויקט". אין הגבלה להשתתפותו של חוקר כאמור כ"חוקר משני"-בקול קורא זה כ"חוקר ראשי

 בהצעות אחרות.

 

 5.6.19הצעות( : -ר )קדםתאריך הגשה לרשות המחק

 אל מרכז הפעילותבאמצעות המערכת המקוונת  על ידי החוקריםההצעות -פרק הזמן להגשת קדם

 .15:00, עד השעה 16.6.2019הוא עד ליום ראשון,  ברשות המחקר

 (12:00)עד השעה  20.6.19הצעות(: -תאריך הגשה לגוף המממן )קדם

 בחזרה לטבלה    הסכם תשתיות   עמוד הבית   קול קורא

 

 
 

 
 

 רשות מקרקעי ישראל
 

 תחום איסוף ריכוז ועיבוד נתונים, סקרים, ניטור ומחקר - 3/2019קול קורא 

 
אשר הוקמה במסגרת רשות מקרקעי ישראל, קוראת להגיש בקשות הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, 

 .לתמיכה בפרויקטים בשטחים הפתוחים

 
: במסגרת קול קורא זה יתקבלו פניות לקידום פרויקטים בתחום איסוף ריכוז ועיבוד נתונים, תחומי המחקר

 סקרים,

 פי ההגדרות הבאות:-ניטור ומחקר לשני סוגי פעולות בלבד, על

 :רב תחומי -ורט סקר מתחם מפ .א

כמרקם שמור ארצי ומכלולים נופיים. הסקרים יבוצעו  35הסקרים יבוצעו במרקמים שסומנו בתמ"א 

במתחמים מוגדרים וסגורים. הנתונים שיאספו ישמשו בסיס לקידום תכניות ו/או פרויקטים לטיפוח 

העיקרי של ושמירה על השטחים הפתוחים וערכיהם, תוך מתן דגש על אופי הממצאים. התוצר 

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/2_most_rfp20190416/he/%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA%20%D7%A7%D7%93%D7%9D%20-%20%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%91%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202020.docx
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/2_most_rfp20190416
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/2_most_rfp20190416/he/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%AA%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA.docx


הסקר יהיה "סרגל שימושים" בשטחים השונים. הליך זה יוכל להיעשות על ידי מבצעי הסקר או על 

 ידי גורם המתמחה בנושאים אלה.

 

 :לשטח מוגדר, לשאלה מוגדרת, לנושא מוגדר –סקר ממוקד מפורט  .ב

ו/או שאותרו  סקר/מחקר/ניטור ממוקד ופרטני, של אתרים או נושאים שסווגו בעלי איכויות גבוהות

בהם תופעות טבע ייחודיות. הסקר/ הניטור יתמקד בשטחים בסדרי גודל קטנים יחסית או נושאים 

ממוקדים אשר תורמים משמעותית לשמירה על המגוון הביולוגי והמערכות האקולוגיות. 

הסקרים/המחקרים/הניטור יבוצעו בשטחים שהוגדרו כשטחים שאינם מיועדים לפיתוח. לצורך קבלת 

 מימון על מגיש הבקשה להראות את הייעוד

 , בתמ"מ ובתוכנית מתאר מקומית.35בתמ"א 

 

 : לא מצוינת מסגרת תקציבתקופה ותקציב

 

הסקרים שימומנו על ידי הקרן יתמקדו בשטחים ממוקדים ומתחמים מוגדרים ויתבססו על נתונים ומיפויים 

 ונספחיה, ובתכניות המתאר המחוזיות והמקומיות 35א כלליים ואזוריים שהוכנו במסגרת תמ"

 
פרויקטים מסוג איסוף, ריכוז ועיבוד נתונים, סקרים, ניטור ומחקר, אשר יוגשו לקרן, יהיו בעלי התכנות 

יישומית לקידום תכניות ו/או פרויקטים עתידיים העונים על מטרות הקרן, לרבות מהלכים שעניינם בשמירה 

 והמגוון הביולוגי.על השטחים הפתוחים 

 
 7.7.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (14:00)עד השעה  21.7.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה  עמוד הקול הקורא    קול קורא
 

 
 

 

 
 

Joy Ventures 
 

2019 Joy Academic Grant Call for Proposals 
 

Innovative Technologies, Interventions 

and Novel Approaches in the Field of Neuro-Wellness 

 

 

http://land.gov.il/land_policy/keren/documents/kolkore_seker2019.docx
http://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/kolkore.aspx


 

* LOIs – up to 1.5 pages * 

2019 Deadline is rolling 

 
The annual Joy Grant program aims to promote and contribute to the emerging field of 

neuro-wellness. Neuro-wellness focuses on improving or enhancing the resilience of 

the healthy brain towards stress, emotional imbalance and instability, and understanding 

their underlying mechanisms. 

 
The support this year will primarily focus on innovative technologies and research that 

can potentially impact human well-being, improve regulation of emotions in personal and 

social context and increase mental and physical resilience under challenge.  

 

Research Fields: The foundation seeks to support research efforts towards elucidating 

mechanisms that comprise and contribute to human wellness; generate new neuro-

wellness-related knowledge through new implementations of existing data; or use state of 

the art scientific tools, technologies and new modalities to generate new approaches for 

sensing, monitoring, modulating and stimulating the human brain and body. 

 

Proposals will include early stage technologies, advanced research, or applied 

approaches that will eventually provide novel solutions for at least one of the following 

objectives - all focusing on healthy people: 

 

 Novel technologies aimed at intervention for emotion regulation 

 Emotion sensing and characterizations 

 Sensory neuromodulation for improving emotion regulation or neuroenhancement 

to alter affective states in healthy individuals by non-pharmacological means 

 Technological means for alleviating stress or uplifting mood 

 Characterizing and understanding the neuroscience of habit formation and 

habitual behavior in humans 

 Basic science of: emotion regulation, resilience, homeostasis and allostasis 

 Multiparametric big data approaches for understanding, monitoring and predicting 

emotional states and mood 

 Human-machine interactions (such as brain-computer interfaces) for improved 

emotional wellbeing in healthy individuals 

  

Applications for the 2019 grant call must be assigned to one of three tracks: 

 Novel Technology Track: Covers novel technologies that are being developed or 

can be utilized towards one of the grant topics of interest. 

 Basic Science or Intervention Track: Open for Researchers with an 

active grant from Joy.  



 Small Study and Pilot Track 

 

Budget and Period:  

1. Selected proposals in the technology or basic science tracks will be funded  

with amounts of $ 40,000 - $ 100,000 per annum, for a two-year period. 

 

2. Selected proposals in the pilot track will be funded with amounts of up to $ 20,000, 

for up to one year. 

 

 Joint interdisciplinary teams from any discipline are invited (neuroscience, 

psychology, life sciences, medicine, engineering, computer science, physics, 

humanities and others). 

 

Inter-disciplinary teams of researchers from exact/life sciences, together with 

researchers from social sciences and humanities are encouraged. 

 

RDA Deadline (LOI): Two weeks prior chosen submission date  

Deadline (LOI): Rolling 

RDA Deadline (Full – by invitation): Two weeks prior chosen submission date 

Deadline (Full – by invitation): Full proposals can be submitted anytime, upon 

approval of LOI. 

Call Web Page   Call for Proposals Document    Apply Online   Past Grant Winners   
 
Back to Table 

 

 
 

 

 
 

Israel Ministry of Science and Technology 

Keren Hayesod 
 

https://joyventures.com/2019-joy-academic-grant-call-for-proposals/#guidelines
https://joyventures.com/wp-content/uploads/2019/01/2019-call-text-1-1.pdf
https://joyventures.com/2019-loi-submit-form/?preview_nonce=bcbf85c296&preview=true
https://joyventures.com/past-grantees/


The 2019 Eric and Sheila Samson Prime Minister's Prize 

for Innovation in Alternative Fuels for Transportation 

 
The State of Israel considers the research and development of technologies that reduce 

the global use of oil in transportation to be a subject of top international and national 

priority. 

 

The government of Israel initiated the National Program to Reduce the Global 

Dependence on Oil, with an aim of encouraging global innovation and scientific 

breakthroughs in the field of alternative transportation fuels. 

 

The aim of this new Prize framework (starting from 2019 onwards) is to encourage 

ground- breaking research as well as to strengthen the Israeli academia and R&D 

ecosystem in the fields of smart mobility and fuel alternatives. 

 

Research Fields: This Prize is awarded for global innovation, scientific and/or 

technological, 

in the field of energy alternatives to petroleum use in transportation smart mobility 

technologies (for example; autonomous vehicles, and smart transportation related 

technologies.)  

 

Prize Amounts: 

 The Groundbreaking Research Prize: $ 125,000 

The prize will be awarded to an Israeli researcher, and an equal prize will be 

awarded to an international researcher – totaling $ 250,000, based on their research 

achievements. 

 

 The Researcher Recruitment Prize: $250,000 

The prize will be awarded to three leading researchers recommended by the 

academic institutions, totaling $750,000. 

 

These researchers will receive the award subject to their commitment on becoming 

full faculty members at the academic institution for the upcoming 4 years, as well as 

their official recognition of this undertaking and by the academic institution.  

 

 

The 2019 Prize will be awarded by the Prime Minister and the Minister of Science & 

Technology of the State of Israel during the Gala ceremony which will take place in Tel 

Aviv, Israel, at the end of October 2019. 

 
RDA Deadline: 4.7.19 
 
Nomination Deadline: 18.7.19 
 



 
Call for Nominations  Guidelines   Nomination Form   Back to Table 
 

 
 

 
 

The Chan Zuckerberg Initiative 
 

Essential Open Source Software for Science 

 
The Chan Zuckerberg Initiative invites applications in support of open source software 

projects that are essential to biomedical research. The goal of the program is to support 

software maintenance, growth, development, and community engagement for these 

critical tools.  

 
The aim of this grant is to provide projects with resources to support their tools and the 

communities behind them. The grant can be used for funding additional developer, 

improving documentation, addressing usability, improving compatibility, onboarding 

contributors, convening a community and more, all for with the aim to help make the 

computational foundations of biological research more usable and robust. 

 
Research Fields: Applications for software projects that are essential to biomedical 

research, have already demonstrated impact, and can show potential for continued 

improvement. 

 

Applications for two broad categories of open source projects will be considered in scope: 

 

 Domain-specific software for analyzing, visualizing, and otherwise working with 

the specific data types that arise in biomedical science (e.g., genomic sequences, 

microscopy images, molecular structures).  

 

 Foundational tools and infrastructure that enable a wide variety of downstream 

software across several domains of science and computational research (e.g., 

numerical computation, data structures, workflows, reproducibility). While 

foundational tools will be considered in scope for this program, they must have 

demonstrated impact on some area(s) of biomedical research. 

 

Budget and Period: Applicants can request funding between $50,000 and $250,000 , 

for a period of one year. 

 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Nominations_EricSheila_Prize_2019.docx
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/The_2019_Eric_and_Sheila_Samson_Prime_Ministers_Prize_Guidelines_2019.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Nominations_EricSheila_Prize_NominationForm_2019.docx


 CZI will consider and potentially fund multiple applications from the same 

organization, multiple applications related to the same open source project(s), and 

multiple applications that include the same staff and/or project contributors. 

However, the proposed work in such applications must be distinct. 

 

 Proposals supporting multiple open source projects are encouraged. 

 

Application round opens on 18.6.19 

 

Future funding cycles opening dates: mid-December 2019 , mid-June 2020. 

 

Successful awardees from the first cycle are eligible to apply for a renewal in the third 

cycle, 

with a budget and scope of work that can be either similar or altered depending on project 

needs. 

No-cost extensions also will be considered. 

 

RA Deadline: 18.7.19 

Deadline: 1.8.19 (5pm PT) 

 

Call for Proposals   Web Page   Apply Online (Google Chrome recommended)   
 
CZI Core Values   Back to Table 
 

 
 

 

 
 

 הנציבות האירופית
 המנהלת הישראלית למו"פ האירופי

 

  Mission Board -קול קורא למומחים ל
 של הנציבות לקראת תכנית המסגרת הבאה

  
(, Mission Boardהנציבות האירופית פרסמה קול קורא למומחים להצטרף לוועדת בחירת המשימות )

  .Horizon Europe –אשר תמליץ על זיהוי ויישום משימות בתוכנית המסגרת הבאה של האיחוד האירופי 

 

https://chanzuckerberg.com/wp-content/uploads/2019/05/EOSS-RFA-and-Instructions.pdf
https://chanzuckerberg.com/rfa/essential-open-source-software-for-science/
https://apply.chanzuckerberg.com/
https://chanzuckerberg.com/science/#our-values


משמעותית את השפעת המחקר והחדשנות במימון של האיחוד האירופי על מטרת המשימות היא להגביר 

ידי הצבת יעדים שאפתניים, הניתנים למדידה ובזמן מוגבל סביב נושאים המשפיעים על חיי היומיום של 

   האזרחים.

לצורך כך הנציבות מעוניינת למשוך אנשים מכל העולם, שיכולים להביא מיומנויות ומומחיות אסטרטגית 

  ל קשת התחומים האפשריים כדי לתמוך באפיון המשימות. מכ

  

 חברים, בכל אחד מהתחומים המפורטים מטה.  15יורכבו חמש וועדות, שיכללו 

המשימה הראשונה של חברי הוועדה תהיה לזהות ולתכנן משימה ספציפית אחת או יותר עבור כל אחד 

 מן. מהתחומים הללו, כולל המטרות, האינדיקטורים וצירי הז

  

 :תחומי ההתמחות 

  
 משאבים טבעיים; פתרונות מערכתיים וטבעיים; סנגור  - הסתגלות לשינוי האקלים ושינוי חברתי

לרבות בריאות  -  סביבתי והשתתפות אזרחית; ייצור בר קיימא וצריכה; הפחתת סיכוני אסון וניהול

תקשורת מדעית; ניהול מים;  הציבור ותשתיות קריטיות; פיתוח בינלאומי בתחום שינויי האקלים;

 המגוון הביולוגי; חקלאות, פיננסים וביטוח.

  

 מניעת סרטן, חיזוי, איתור, אבחון וטיפול כולל מומחיות קלינית בתחומים אלה; איכות  - סרטן

החיים וסיום החיים; מדיניות ובריאות הציבור; ייצוג החולה כולל קבוצות תמיכה וייעוץ משפחתי, 

 עסקי; אתיקה.חדשנות ופיתוח 

  

 פתרונות מערכתיים למניעת, צמצום, הפחתה והסרה  - אוקיאנוסים בריאים, ימים, מי ים וחופים

של זיהום ימי לרבות פלסטיק; מעבר לכלכלה עגולה וכחולה; העלאת המודעות הציבורית; 

המשתמשים מושפעים מהצורך להסתגל לזיהום ולשינויי האקלים ולהשפיע עליהם; שימוש בר 

ימא וניהול משאבי האוקיינוס; פיתוח של חומרים חדשים, כולל תחליפי פלסטיק מתכלה, מזון קי

והזנה חדשים; תכנון מרחבי אורבני, חופי וימי; ממשל האוקיינוס; כלכלת האוקיינוס החלה על 

 פעילויות ימיות.

  

 מרחבי )כולל שטחים עירוניים שינוי האקלים והסתגלות; איכות אוויר; תכנון  - ערים חכמות

לרבות  -(; תשתיות עירוניות ורשתות retrofittingוירוקים( ופיתוח; אנרגיה יעילה למבנים )

ומים; אנרגיה נקייה; ייצור עירוני; מחזוריות עירונית  ICTמערכות תחבורה ולוגיסטיקה, אנרגיה, 

הציבור ורווחה בערים; חוסן והתחדשות; שירותים אקולוגיים ופתרונות מבוססי טבע; בריאות 

 עירוני; השפעות חברתיות של שינויי אקלים.

  

 ניהול קרקעות בחקלאות וייעור לאבטחת מזון ותזונה, ואספקה של מוצרי מזון  - בריאות ומזון

; שיקום peatland, wetlandומוצרים ציבוריים; ניהול קרקע מעבר לחקלאות ולייעור, למשל: 

, איטום אדמה; פוטנציאל של קרקעות שיטות ניהול קרקע עבור brownfieldsותיקון של קרקעות, 

שיפור בריאות הקרקע; ניהול  -הקלה האקלים והסתגלות; פונקציות קרקע ושירותים אקולוגיים 

אקולוגיה, -קרקע בר קיימא, שימוש בקרקע ושינוי שימושי קרקע, תכנון מרחבי; אקולוגיה, אגרו

מערכות / גישות מערכות, שוקל השפעות פיננסיות של הקרקע  מיקרוביולוגיה של קרקע; מדע

 והשפלה הקרקע.

 

 

 11.6.19תאריך הגשה ישירות לארגון: 

 בחזרה לטבלה   מידע אודות הוועדות  )ראו מידע בסוף העמוד( עמוד הקול הקורא   קול קורא

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=news.open_doc&id=30788
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=search.resultCfa


 

 

 כנסים
 

 

 
 

 מכון מופ"ת
 

 איכותני במחקר סדנאות
 

 יום בנות מרוכזות סדנאות ת"מופ במכון יתקיימו 2019 וספטמבר יולי חודשים במהלך

  אקדמית. איכותני וכתיבה מחקר בנושאי
 

 של המחקר שונים היבטים על ומעשי תאורטי, מתודולוגי ידע למשתתפים להקנות מבקשות הסדנאות
 האיכותני

 יםמתחילים ולחוקר מתקדמים, לחוקרים לתארים לסטודנטים מיועדות אקדמית. הסדנאות כתיבה ועל
 ותיקים

 וחדשים בקבוצת ותיקים בתחום. בנוסף, ישתתפו בסדנה חברים שלהם הידע את להרחיב מבקשים אשר
  העניין

 .מופ״ת במכון האקדמית השנה במהלך הפועלת איכותני במחקר

 
 :רשימת הסדנאות

 
 סדנת התנסות במתודולוגיית ה- Photovoice - לביאן הלל רבקה ר"ד 

 14:30 – 10:00, בין השעות 2.7.19הסדנאות תתקיימנה ביום שלישי, 

 

 מרזל-ספקטור גבריאלה ר"ד - איכותני למחקר מבוא 

 14:30 – 10:00, בין השעות 3.7.19הסדנאות תתקיימנה ביום רביעי, 

 

 שמעוני שרה ד"ר - האיכותני במחקר תוכן ניתוחי 

 14:30 – 10:00, בין השעות 4.7.19הסדנאות תתקיימנה ביום חמישי, 

 

 מרזל-ספקטור גבריאלה ד"ר  -  נרטיבי למחקר מבוא 

 14:30 – 10:00, בין השעות 8.7.19הסדנאות תתקיימנה ביום שני, 

 

 להמן-אלקד פרופ' אילנה - האיכותני במחקר ושימושיה נרטולוגיה 

 14:30 – 10:00, בין השעות 9.7.19הסדנאות תתקיימנה ביום שלישי, 

 

 מרזל- ספקטור גבריאלה ר"ד - ופרקטיקה תאוריה - עומק ראיונות 

 14:30 – 10:00, בין השעות 10.7.19הסדנאות תתקיימנה ביום רביעי, 

https://store.macam.ac.il/store/workshops/9255
https://store.macam.ac.il/store/workshops/9256
https://store.macam.ac.il/store/workshops/9257
https://store.macam.ac.il/store/workshops/9258
https://store.macam.ac.il/store/workshops/9259
https://store.macam.ac.il/store/workshops/9260


 

 מרזל-ספקטור גבריאלה ד״ר  -  נרטיבי ניתוח 

 14:30 – 10:00, בין השעות 15.7.19הסדנאות תתקיימנה ביום שני, 

 

  כהן בוקק יערית ר"ד -  ופרסום של מאמרים איכותניים: מתחיליםכתיבה 

 14:30 – 10:00, בין השעות 9.9.19הסדנאות תתקיימנה ביום שני, 

 

 קופפרברג עירית פרופ׳ - והסמוי הגלוי בין הפרשני המסע :והשיח הטקסט לחקר מבוא 

 14:30 – 10:00, בין השעות 10.9.19הסדנאות תתקיימנה ביום שלישי, 

 

 מילר-שגב רחל ר"ד - ובהוראה במחקר בקול החשיבה של המתודולוגיה 

 14:30 – 10:00, בין השעות 15.9.19הסדנאות תתקיימנה ביום ראשון, 

 

 גולדשטיין ן'אולז ר"ד - אטלס תוכנת באמצעות איכותני ניתוח 

 15:00 – 10:00, בין השעות 3.7.19הסדנאות תתקיימנה ביום רביעי, 

 

 גולדשטיין ן'אולז ר"ד  -  י באמצעות תוכנת אטלס: למתקדמיםניתוח איכותנ 

 16:00 – 10:00, בין השעות 10.7.19הסדנאות תתקיימנה ביום רביעי, 

 

 
 .₪ 300מחיר השתתפות בסדנה: 

 
 14 מבין  שעות- 6 ה"עו להכשרת במוסדות למורים השתלמות גמול מקנה בסדנאות ההשתתפות 

 . אחת לימודים בשנת גמול לצבירת שנתי כמינימום הנדרשות השעות

 ."מורים בהכשרת נושאים"הזכאות כ על ידווח ת"מופ מכון

 
 

 בחזרה לטבלה   והרשמה עמוד הקול הקורא    קול קורא
 

 

 •●♦  עדכונים ותזכורות  •●♦
 

 

 
 

Israel Institute for Advanced Studies (IIAS) 
 

Open Call for Research Groups 

2021 – 2022 Academic Year 
 

** Reminder ** 

 
 

https://store.macam.ac.il/store/workshops/9262
https://store.macam.ac.il/store/workshops/9261
https://store.macam.ac.il/store/workshops/9254
https://store.macam.ac.il/store/workshops/9278
https://store.macam.ac.il/store/workshops/9230
https://store.macam.ac.il/store/workshops/9246
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Participation_MOFET_Workshops_2019.pdf
http://new.mofet.macam.ac.il/rashut/mehkar2019/


 
The Israel Institute for Advanced Studies (IIAS) invites scholars from Israel and 

abroad to submit Research Group (RG) proposals for the 2021-2022 academic year. 

 
Scholars spend their residency at the IIAS, located at the Edmond J. Safra Campus in 

Givat Ram, Jerusalem. The IIAS provides its fellows and visiting scholars a nurturing and 

stimulating academic environment, as well as administrative support. Fellows from 

abroad receive a generous fellowship and a family accommodation. 

 

Research Fields: Proposals may cover any research topic from all disciplines including 

interdisciplinary research, and must seek to be innovative with potential impact on their 

research field. 

 
Budget and Period: Proposals should include a request for a five- or ten-month 

residency period. Exceptions may be granted to Research Groups to be in residence for a 

three-month period (e.g. for experimental sciences). 

 

 Research group size is flexible, ranging from 5-8 core fellows, and each RG can 
include postdoctoral fellows. 

 

 Research proposals may be submitted by initiator(s) affiliated with any academic 
institution in Israel or abroad. 
 

 Proposed topics similar to research groups in residence in recent years are less 
likely to be selected. 

 
 

RDA Deadline (Pre-proposal): 17.7.19 

Deadline (Pre-proposal): 31.7.19 

RDA Deadline (Full - by invitation): 17.11.19 

Deadline (Full - by invitation): 1.12.19 

 

Call for Proposals     Application Information    Guide to Composing a Research Group 

Brochure     Research Groups in the IIAS    Existing Research Groups – More Information 

Home Page    Back to Table   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.as.huji.ac.il/rgopencall
http://ias.huji.ac.il/rgapp2122?_ga=2.76213461.1183161189.1550147297-1759669883.1504170637
http://ias.huji.ac.il/sites/default/files/Organizer%27s%20Guidelines%20to%20Composing%20RG%202021-2022.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_IIAS_Brocure_2019.pdf
http://www.as.huji.ac.il/researchgroups
http://www.as.huji.ac.il/research_groups/past.php?_ga=2.112394436.1183161189.1550147297-1759669883.1504170637
http://www.as.huji.ac.il/


 

 
 

Fritz Thyssen Stiftung 
 

** Reminder ** 
 

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/


 

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

researchers and scientists (holders of chairs, directors of clinics etc.). 

 

 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.  

 

 The foundation generally does not accept any applications for projects if 

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

 
 
RDA Deadline: 1.9.19 

Deadline: 15.9.19 

Call for Proposals   Instructions - Humanities and Social Sciences 

Instructions – Medicine   Application Form   Back to Table  

 

 
 

 
 

Russel Sage Foundation 

** Reminder ** 

The Russel Sage Foundations is one of the oldest American Foundations and is directly 

involved in the conduct and dissemination of social science research. 

 

Core Programs: 
 

Behavioral Economics (BE) 
 

Letter of Inquiry up to 4 pages only !  

 

The program on Behavioral Economics supports innovative research that uses behavioral 

insights and methods from psychology, economics, sociology, political science and other 

social sciences to examine and improve social and living conditions in the United States.  

 

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 foundations seeks investigator-initiated research proposals that will broaden their 

understanding of the social, economic and political consequences of real-life behaviors 

and decisions that deviate from the neoclassical economic standards of rationality. 

 

Research Fields: RSF is especially interested at the intersection of behavioral 

economics and behavioral sciences and its other programs - Future of Work;  Race, 

Ethnicity and Immigration;  Social Inequality.  

 

A few examples that illustrate, but do not exhaust, the types of research the foundation 

would be interested in supporting: 

 Choice Architecture 

 Time References 

 Poverty, Inequality and Mobility 

 Labor Markets 

 Racial and Ethnic Bias 

 Public Finance 

 

Priority will be given to field experiments, as opposed to lab experiments. 

 

Projects that can contribute to a more unified theory of human behavior to eventually 

eliminate the distinction between behavioral economics and the rest of economics are 

also of interest. 

 

RA Deadline(LOI): 5.8.19 

Deadline (LOI): 19.8.19  (2pm ET/11am PT)  

RA Deadline(Full, by invitation only): 7.11.19 

Deadline (Full, by invitation only): 21.11.19  (2pm ET/11am PT)  

 
Call for Proposals   Program Page   Back to Table 

 

 

Future of Work (FOW) 
 

Letter of Inquiry up to 4 pages only !  

 
The program on the Future of Work supports innovative research on the causes and 

consequences of changes in the quality of jobs for less- and moderately-skilled workers 

and their families. 

 

The foundation seeks investigator-initiated research proposals that will broaden our 

understanding of the role of changes in employer practices, the nature of the labor market 

and public policies on the employment, earnings, and the quality of jobs of workers.  

 

 

http://www.russellsage.org/research/funding/future-work
http://www.russellsage.org/research/funding/race-ethnicity-immigration
http://www.russellsage.org/research/funding/race-ethnicity-immigration
http://www.russellsage.org/research/funding/social-inequality
http://www.russellsage.org/research/funding/behavioral-economics
http://www.russellsage.org/research/behavioral-economics


 

Research Fields: Special interest is given to proposals that address important questions 

about the interplay of market and non-market forces in shaping the wellbeing of workers, 

today and in the future. 

 

Examples of the kinds of topics and questions that are of interest include, but are not 

limited to, the following: 

 

 Changing economies, changing families and policy responses (or lack thereof) 

 The economics of productivity and the role of managerial practices in improving 

job quality 

 Causes and consequences of job polarization 

 Effects of long-term unemployment and strategies to prevent long-term 

disadvantage 

 

RA Deadline(LOI): 5.8.19 

Deadline (LOI): 19.8.19  (2pm ET/11am PT)  

RA Deadline(Full, by invitation only): 7.11.19 

Deadline (Full, by invitation only):  21.11.19  (2pm ET/11am PT)  

 

Call for Proposals   Program Page   Back to Table 

 

 
 

Special Initiatives 
 

Computational Social Science (CSS) 
 
Social science research on many topics is often hampered by the limitations of survey 

data, including relatively small sample sizes, low response rates and high costs. 

However, the digital age has increased access to large, comprehensive data sources, 

such as public and private administrative databases, and new sources of information from 

online transactions, social-media interactions, and internet searches.  

 

Research Fields: This initiative supports innovative social science research that brings 

new data and methods to bear on questions of interest in its core programs in Behavioral 

Economics, Future of Work, Race, Ethnicity and Immigration, and Social Inequality. 

Limited consideration will be given to research that focuses primarily on methodologies, 

such as causal inference and innovations in data collection. 

 

Examples of research (some recently funded by RSF) that are of interest include, but are 

not restricted to, the following: 

https://www.russellsage.org/research/funding/future-work
http://www.russellsage.org/research/future-work
http://www.russellsage.org/research/behavioral-economics
http://www.russellsage.org/research/behavioral-economics
http://www.russellsage.org/research/future-work
http://www.russellsage.org/research/race-ethnicity-immigration
http://www.russellsage.org/research/social-inequality


 

 Small Grants Competitions with Big Data 

 Linked Administrative Data 

 Algorithms and Automated Decision-Making 

 Private Administrative Data 

 Machine-Learning 

 Online Surveys and Experiments 

 Text Analysis 

 Social Media 

 Funding Considerations 

 

Please see more information and examples for research topics on the Call for Proposals 

web page, linked below. 

 
 

RA Deadline(LOI): 5.8.19 

Deadline (LOI): 19.8.19  (2pm ET/11am PT)  

RA Deadline(Full, by invitation only): 7.11.19 

Deadline (Full, by invitation only): 21.11.19  (2pm ET/11am PT)  

 
Call for Proposals   Back to Table 
 

 
 

Decision Making and Human Behavior in Context  (DM) 
 

This initiative is intended to support innovative research on decision making across the 

social sciences that examines causes, consequences, processes, or context from a 

behavioral or alternative perspective. 

 

The Foundation seeks to support a wide range of research on decision-making in context 

by scholars in psychology, political science, sociology, and other social science fields who 

are pursuing questions consistent with the aims of the Foundation. 

This initiative complements RSF’s long-standing Behavioral Economics (BE) 

Program which continues to encourage the submission of proposals. 

 

Research Fields: This initiative will support research proposals from multiple 

methodological perspectives that will further our understanding of decision making 

processes and human behavior in the contexts of work, race, ethnicity, immigration, and 

social inequality, broadly conceived, in the U.S. Priority will be given to research related 

to our core programs and other special initiatives. 
 

RSF is open to a range of questions consistent with its mission, and has a particular 

interest in the following research areas: 

 Biases and Misperceptions 

 Motivations and Incentives 

http://www.russellsage.org/call-proposals-computational-social-science
http://www.russellsage.org/research/behavioral-economics
http://www.russellsage.org/research/behavioral-economics
http://www.russellsage.org/programs
http://www.russellsage.org/special-initiatives


 Habits and Behavior Change 

 Affect and Emotions 

 Networks and Contexts 

 

RA Deadline(LOI): 5.8.19 

Deadline (LOI): 19.8.19  (2pm ET/11am PT)  

RA Deadline(Full, by invitation only): 7.11.19 

Deadline (Full, by invitation only): 21.11.19  (2pm ET/11am PT)  
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Immigration & Immigrant Integration (III) 
 

This initiative seeks to support innovative research on the effects of race, citizenship, 

legal status and politics, political culture and public policy on outcomes for immigrants 

and for the native-born of different racial and ethnic groups and generations.  

 

It falls under RSF’s Race, Ethnicity, and Immigration Program and represents a special 

area of interest within the core program, which continues to encourage proposals on a 

broader set of issues. The Foundation is especially interested in novel uses of under-

utilized data and the development of new methods for analyzing these data. 

 

Research Fields: RSF and the Carnegie Corporation of New York invite proposals for 

new research that will strengthen the theory, methods and empirical knowledge about the 

effects of race, citizenship, legal status, and the interplay of politics and policy on 

immigrant outcomes. 

 
Examples of the kinds of topics and questions that are of interest include, but are not 

limited to, the following: 

 Legal Status 

 Naturalization and Citizenship 

 Mixed-Ancestry, Ethnic Identity, and Integration 

 Race, Religion and Inequality 

 Politics, Political Culture, and Public Policy 

 
RA Deadline(LOI): 5.8.19 

Deadline (LOI): 19.8.19  (2pm ET/11am PT)  

RA Deadline(Full, by invitation only): 7.11.19 

Deadline (Full, by invitation only): 21.11.19  (2pm ET/11am PT)  

 
Call for Proposals   Program Page   Back to Table  

 

http://www.russellsage.org/funding/decision-making-and-human-behavior-context
http://www.russellsage.org/research/decision-making-and-human-behavior-context
http://www.russellsage.org/funding/immigration-and-immigrant-integration
http://www.russellsage.org/special-initiatives/immigration-and-immigrant-integration


 
 

Budget and Period for all the programs: 

The award programs are the following: 

 

 Trustee Grants: Up to $175,000, 
including 15% indirect costs/overhead. 
Projects that use publicly available data are capped at $75,000, 
including indirect costs. 

 Presidential awards: Up to $35,000 (no indirect costs). 
In rare circumstances, investigators may apply for up to $50,000 (no indirect 
costs) when the proposed research project has special needs for gathering data 
or gaining access to restricted-use data. 

Projects are limited to no more than two years. RSF may consider longer projects in 

exceptional circumstances. 

 

 Applicants do not have to reside in the U.S. 
 

 
Eligibility and Guidelines     Budget Guidelines  Budget Template   

Apply Online    Frequently Asked Questions   Back to Table   
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 ות רשות המחקרהודע

 
 

 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 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

 

 

http://www.russellsage.org/how-to-apply/apply-project-grants/guidelines
http://www.russellsage.org/how-to-apply/apply-project-grants/budget
http://www.russellsage.org/sites/default/files/budget_rsfreporting_form_sept2018.xlsx
https://rsf.fluxx.io/user_sessions/new
http://www.russellsage.org/how-to-apply/apply-project-awards/faq
http://www.russellsage.org/programs
http://www.russellsage.org/special-initiatives
http://www.russellsage.org/application-requirements/
http://www.russellsage.org/how-to-apply/application-deadlines#project
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. טופס בקשה למימון משלים 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

