
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

6.5.19 - 13.5.19  

 ♦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

 

פתחמילות מ קול קורא  מתאים לפקולטות 

 

 הרשות לחדשנות

 

 התארגנות לקראת הקמת

  CRISPRIL מאגד מגנ"ט

 

 

 :עריכה גנטית

; כלים  AIכלי ניבוי מבוססי 

מולקולריים לעריכה גנטית 

ומדידה ; כלי סימולציה 

לספציפיות התכנון ולביצועי 

הגן; קסטות מולקולריות ; 

וטוקולים אלגוריתמים ופר

לריצוף גנומי למדידת תוצרי 

 צריכה

 

 

 מפא"ת -משרד הביטחון 

 

אמצעי  -בקשה לקבלת מידע 

 נפ"ק

 

 

אמצעי נשק בלתי קטלני 

)נפ"ק( בעלי טווח ארוך 

למניעת התקהלות המונית 

 ולפיזור הפרות סדר המוניות

 



 

 

 חיל הרפואה

המנהל למחקר, פיתוח 

אמל"ח ותשתית טכנולוגית 

 )מפא"ת(

 

קול קורא לעבודות מחקר ברפואה 

 2020צבאית לשנת 

 

 

מחקרים אשר יתרמו לקידום 

הרפואה הצבאית ולבריאותם 

של המשרתים בצה"ל ; 

 הצלת חיים בשדה הקרב ;

Big Data 

 

 

 משרד המדע והטכנולוגיה

 

הקרן הלאומית למחקר מדעי 

 יישומי והנדסי )מי"ה(

 

הצעות -קול קורא להגשת קדם

 קלינטק" -מחקר תכנית "ניצוץ

)פיתוח הנדסי  2020לשנת 

 טכנולוגיות סביבתיות(

 

 

Big Data   ; Machine 

Learning  

 בתהליכי קלינטק

ות ומתחדשות ; )אנרגיות ירוק

שימור אנרגיה ; טכנולוגיות 

לטיפול וניטור מים, פסולת, 

קרקע ואויר ; טיפול בזיהום 

סביבתי ושימוש יעיל במשאבי 

 טבע

 

 

 קרן קיבוץ

 

קול קורא למענק קרן "קיבוץ" 

2019 

 

 

תרומתו של הקיבוץ לאדם 

ולחברה ; שיפור התנהלותם 

ים השיתופיים של הקיבוצ

והמתחדשים ; שמירה על 

ייחודם של הקיבוצים ; קידום 

 ופיתוח טכנולוגיה עילית 

טק( בקיבוץ-)היי  

 

 
 

 

The North Atlantic 

Treaty Organization - 

NATO 

 

The NATO Science for 

Peace and Security 

Program (SPS): 

 

Global security 

challenges ; counter-

terrorism ; energy 

security ; cyber defense ; 

defense against CBRN 

agents ; environmental 

security ; NATO-led 

 

 



 

Multi-year research & 

development projects 

 

Training Courses: 

 

Advanced Study Institute 

(ASI) 

 

Advanced Training Course 

(ATC) 

 

Advanced Research 

Workshop (ARW) 

 

operations and missions ; 

security development 

awareness enhancement ; 

security-related advanced 

technology ; border and 

port security ; mine and 

unexploded ordnance 

detection and clearance ; 

human and social aspects 

of security ; any projects 

linked to security threats 

 

Facebook Research 

 

Networking Systems 

Request for Proposals 

 

 

Network efficiency 

improvements with 

intelligent control ;  

programmable switches 

and their applications 

 

 

 

The British Heart 

Foundation (BHF) 

 

The Big Beat Challenge 

 

 

An opportunity to form an 

international consortium 

in the cardiovascular field  

 

 

Cardiovascular 

diseases: 

 

prevention ; detection ; 

treatment ; cure 

 

 

CHDI Foundation 

 

Accelerating Therapeutic 

Development 

for Huntington`s Disease: 

 

Call for Academic Proposals 

 

 

Therapeutic 

development for 

Huntington`s Disease 

 



 

J.M Kaplan Fund 

 

Furthermore 

Grants in Publishing 

 

 

Nonfiction books about: 

the city ; natural and 

historic resources ; art ; 

architecture ; cultural 

history ; civil liberties ; 

main  

Main geographical focus: 

NY city and NY state and 

its Hudson valley 

 

 

 עדכונים ותזכורות

 

 הרשות לחדשנות

 

 מסלול הכוונת ידע אקדמי

 
** תיקון: ההגשה היא מחברת 

היישום. יש לפנות לחברת 

אריאל לצורך בירור אודות 

 תהליך ההגשה **

 

 

 

מחקר יישומי בעל היתכנות 

 טכנולוגית חדשנית: 

 כל התחומים

 

 

The National Center for 

Responsible Gaming 

(NCRG) 

 

2019 Seed Grant 

 

2019 Large Grant 

 

 

Responsible Gambling 

policy-related research: 

Public Health policy on 

prevention and treatment, 

laws and regulations ; 

tribal gambling policy ; 

social and economic 

impact of gambling ; 

treatments provider 

policy ; privet entities ; 

population studies ; self-

exclusion from gambling 

platforms ; education and 

awareness ; structural 

changes to gambling 

devices ; the impact of 

 



the environment ; pre-

commitment and 

mandatory or voluntary 

limits ; gambling on a 

continuum from healthy 

to disordered ; gambling 

guidelines ; tracking 

behavioral characteristics 

 

 הודעות רשות המחקר

 

 

 לרשות המחקר דרוש יועץ סטטיסטי

 אתר משאבי אנושלמידע נוסף ניתן לפנות ל

 1943לפי מספר המשרה: 

 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות 

 

 
 

 

 
 

 הרשות לחדשנות
 

 : CRISPRIL התארגנות לקראת הקמת מאגד מגנ"ט

 
מאגד במסלול מגנ"ט הוא התאגדות של תאגידים תעשייתיים ומוסדות מחקר אקדמיים לביצוע מו"פ של 

על בסיס שיתופי פעולה מהותיים בין חבריו, מתוך מגמה להשיג יחד  טכנולוגיות גנריות טרום תחרותיות

 הרבה יותר מהיכולת של כל אחד בנפרד.

 

מתארגנת לקראת הגשת הצעה להקמת מאגד -evogene  ו  NRGene קבוצת יזמים בהובלת החברות

 .)2019בתחום העריכה הגנטית, במסגרת הקול הקורא הקרוב של מסלול מאגדי מגנט )מאי 

 

http://www.ariel.ac.il/management/resources/recruitment/jobs/ShowJobs.aspx?mec=4627&tmec=1&area=_DropJobKind=-1&free=


וכלים  AI : מטרת המאגד היא פיתוח תשתית טכנולוגית הכוללת כלי ניבוי פורצי דרך מבוססיחומי מחקרת

מולקולריים לעריכה גנטית ומדידה, על מנת לאפשר ביצוע תהליכי עריכה גנטית מורכבים, יעילים, 

 מדויקים, בטוחים והדירים.

 

 :טכנולוגיות ואתגרים מרכזיים

 פיתוח טכנולוגיות מבוססות AI לתכנון עריכת הגנים הן באזורים רגולטוריים והן באזור המקודד 

 פיתוח כלי סימולציה לספציפיות התכנון ולביצועי הגן הערוך המתוכנן 

  פיתוח סט קסטות מולקולריות כלליות שיאפשרו עבודה במגוון תחומים של מדעי החיים )תאי

 צמח, תאי בע"ח, תאים הומניים, חיידקים(

 ם ופרוטוקול ריצוף גנומי למדידת תוצרי העריכה )דיוק ,יעילות, ספציפיות(פיתוח אלגורית 

 
 חברות וקבוצות מחקר המבקשות לקבל מידע נוסף ו/או לבחון את האפשרות להצטרף לייזום המאגד,

   gmail.comm.crispril@ : 9.5.2019-עד ה לכתובת המייל הבאה מתבקשות לפנות

 

 בחזרה לטבלה   מצגת אודות המאגד   קול קורא

 

 
 

 
 

 מפא"ת -משרד הביטחון 

אמצעי נשק בלתי קטלני )נפ"ק( -בקשה לקבלת מידע   

 
 

 מפא"ת מבקש לקבל מידע לקבי התנעת פעילות אפשרית לפיתוח אמצעי נפ"ק. -משרד הביטחון 
 

 תר חיונית במסגרת התמודדות צה"ל במתארים שונים. הפעלת נפ"ק מסתמנת כיותר ויו
בולטים במיוחד מתארי הפגנות והתארגנויות המוניות עוינות, אך ניתן לזהות את הצורך בנפ"ק גם במתארי 
הגנה על הגבולות, השתלטות על החשוד, הגנה מרחבית ועוד. האמצעים הקיימים כיום אינם נותנים מענה 

 מלא ומיטבי לכל התרחישים.
 

 מטרת הקול הקורא היא קבלת הצעות לבדיקת התכנות והדגמות טכנולוגיות של אמצעי נפ"ק שונים,
 בדגש על אמצעים בעלי טווח גדול למניעת התקהלות המונית/פיזור הפרות סדר המוניות.

 
 ות סדר המוניות בעלי טווח ארוךר: אמצעים למניעת התקהלות המונית/פיזור הפתחומי המחקר

 מ'( ממערכת נשק/פלטפורמה קרקעית זמינה.  200 - 1,500)

 

 למסמך הקול הקורא. 7, עמ'  5לפירוט המידע המבוקש, נא עיינו בסעיף 

 

 .יש לתאם מראש את הגשת ההצעה עם המתאם המקצועי 
 

mailto:m.crispril@gmail.com
https://innovationisrael.org.il/kol-kore/4380?fbclid=IwAR1fEk9AcU5XKnhUl61I-IS9CfKcm7UzW1_U1GpYA9ZbFDqsmI0Y5MylkcY
https://innovationisrael.org.il/sites/default/files/CRISPR-IL%20Magnet%20Intro%207.4.19.pdf


 31.5.19תאריך הגשה לקרן: 
 
 

 בחזרה לטבלה   קול קורא

 

 
 

 
 

 חיל הרפואה

 המנהל למחקר, פיתוח אמל"ח ותשתית טכנולוגית )מפא"ת(

 2020קול קורא לעבודות מחקר ברפואה צבאית לשנת 
 

 ל"ח ותשתית טכנולוגית )מפא"ת( במשרד הביטחון, חיל הרפואה בשיתוף המנהל למחקר, פיתוח אמ

 .2020יעניק מענקים למחקר בנושא הרפואה הצבאית, המיועד להתבצע בשנת העבודה 

 

 : מחקרים אשר יתרמו לקידום הרפואה הצבאית ולבריאותם של המשרתים בצה"ל.תחומי מחקר

 
 מחקר ותוכניות המחקר ברפואה עדיפות תינתן להצעות מחקר בעלות ישימות גבוהה, העונות ליעדי ה

על מאגרי מידע שתוצריהם בעלי פוטנציאל השפעה ישיר על הצלת  big dataצבאית )מצ"ב(, למחקרי 

  חיים בשדה הקרב ועל בריאות החיילים.

 

 תכניות המחקר ברפואה הצבאית

 
 חודשים מתחילת ההתקשרות. 18-12, לתקופה של  ₪ 150,000 - 100,000  :תקופה ותקציב

 
 

 26.5.19תאריך הגשה לרשות המחקר )הצעות מקדמיות(: 
 

 (17:00)עד השעה  10.6.19תאריך הגשה לקרן )הצעות מקדמיות(: 
 

 בחזרה לטבלה    פורמט ההצעה המקדמית    קול קורא
 

 
 

 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_MAFAT_NAPAK.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_refua_MAFAT_TochniyotMehkar_06.2019.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_Refua_MAFAT_06.2019.docx
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_Refua_MAFAT__format_06.2019.docx


 

 משרד המדע והטכנולוגיה

 

 הקרן הלאומית למחקר מדעי יישומי והנדסי )מי"ה(
 

 קלינטק" -הצעות מחקר תכנית "ניצוץ-קול קורא להגשת קדם

 )פיתוח הנדסי טכנולוגיות סביבתיות( 2020 לשנת

 
 גרת מחקרי הקרן הלאומית למחקר יישומי והנדסי )מי"ה(, ממשיך המשרד את תכניתו הרב שנתית:במס

שמטרתה לקדם ולבחון רעיונות מדעיים חדשניים בשלב המעבדה )"ניצוצות"( שיובילו  -"ניצוץ קלינטק" 

יזוק תעשיית לפיתוח מתקדם של טכנולוגיות קלינטק ישראליות לצורך פתרון בעיות סביבתיות וכן לצורך ח

 הקלינטק הישראלית. 

 

 .על המחקרים להיות בעלי היתכנות יישומית ופוטנציאל כלכלי 

 

 : תחומי מחקר
 

1. data  אוmachine learning  ,בתהליכי קלינטק )אנרגיות ירוקות ומתחדשות, שימור אנרגיה
להפחתה וטיפול  טכנולוגיות לטיפול וניטור מים, פסולת, קרקע ואויר או  שיטה חדשנית וטכנולוגית

 בזיהום סביבתי ושימוש יעיל במשאבים הטבעיים לצרכי האדם(.
 

להלן, באמצעות  2: תינתן עדיפות למחקרים בתחום זה, על פני מחקרים בתחום מס' הערה
 לן(.לה שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.לציון האיכות )ראו סעיף  10%תוספת של 

 
 לטיפול או ניטור זיהומי קרקע או אויר חדשניותטכנולוגיות ושיטות  .2

 )לא כולל טכנולוגיות השקיה והמלחת קרקעות(. 
 

 

 שנים. 3 , לתקופה של₪ 800,000: עד תקופה ותקציב

 
 27.6.19 תאריך הגשה לרשות המחקר: 

ת אל מרכז הפעילות ברשות באמצעות המערכת המקוונ החוקריםההצעות על ידי -פרק הזמן להגשת קדם

 המחקר

 .15:00עד השעה  7.7.2019ליום ראשון, הינו מיום פרסום קול קורא זה ועד 

 לאחר מועד זה תיסגר המערכת בפני החוקרים

 
 (12:00)עד השעה  11.7.19 תאריך הגשה לקרן:

 

 בחזרה לטבלה   הסכם   נהלי עבודה  (lorer 11Expטופס מקוון )לפתוח בדפדפן    עמוד הבית   קול קורא 
 

 
 

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/1_most_rfp20190506/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%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%9E%D7%93%D7%A2%20%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A5-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A7%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202020.docx
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/1_most_rfp20190506
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=science3%40most.gov.il
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/1_most_rfp20190506/he/%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%202018.docx
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/1_most_rfp20190506/he/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%AA%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA.docx


 
 

 קרן קיבוץ
 

 2019קול קורא למענק קרן "קיבוץ" 

 
מטרת "קרן קיבוץ" היא לסייע לפרסומים ומחקרים על הקיבוץ ותרומתו להקמת המדינה ולביסוס חברתה 

כלתה. הקרן תסייע לפרסומים שיביאו לחיזוקו של הקיבוץ המסורתי, ולעיצובו של הקיבוץ המתחדש וכל

כחברה השומרת על סולידריות וערבות הדדית בין חבריה. הקרן תחזק את ההכרה בקיבוץ כחברה 

 .מודרנית ורלוונטית במאה העשרים ואחת

 

 :ות מחקר שתורמיםקרן קיבוץ מעניקה פרס לפרסומים ולעבודות מחקר או להצע

 ידע חדש שיחזק את הערכת תרומתו של הקיבוץ לאדם ולחברה בישראל 

 ידע חדש שיביא לשיפור התנהלותם של הקיבוצים השיתופיים והמתחדשים.  

 ידע חדש שיסייע לקיבוצים לשמור על ייחודם הכלכלי.  

 ידע חדש שיחזק את אחיזתם של הקיבוצים בקרקע ובנוף הישראלי 

 טק( בקיבוץ-סוק בקידום ופיתוח טכנולוגיה עילית )הייידע חדש שיע.  

 

 פרס יוענק לפרסומים של מחקרים שהסתיימו ומלגה תוענק להצעת מחקר.

 יש לעיין במסמך הקול הקורא למידע אודות ההגשה.

 

 $ 2,000: תקציב

 
 12.9.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 
 26.9.19תאריך הגשה לקרן: 

 
 

 בחזרה לטבלה   קול קורא
 

 
 

http://kibbutz.haifa.ac.il/images/publications/callforpaper19.pdf


 
 

The North Atlantic Treaty Organization – NATO 
 

The NATO Science for Peace and Security Program (SPS) 

 
 

 (, The North Atlantic Treaty Organization-NATO, נאט"ו )אטלנטית-ארגון האמנה הצפון

 The NATO Science for-שנים להווסדה של תכנית המדע למען השלום והביטחון  60מציין השנה 

Peace and Security Program (SPS). 

 

ממדינה  סוגים של פעילויות משותפות בין חוקרים 3במסגרת התוכנית, פרסם הארגון קול קורא למימון 

 Partner Country(. ישראל הינה Partner Countryהחברה בארגון נאט"ו לבין חוקרים ממדינה שותפה )

 .SPS-ועל כן חוקרים ישראליים יכולים להגיש הצעות למימון תכניות שיתופי פעולה במסגרת תכנית ה

 

 :נושאי העדיפות של הארגון :תחומי מחקר

 Facilitate mutually beneficial cooperation on issues of common interest, including 

international efforts to meet emerging security challenges 

 Counter-Terrorism 

 Energy Security 

 Cyber Defence 

 Defence against Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear (CBRN) Agents 

 Environmental Security 

 Enhance support for NATO-led operations and missions 

 Enhance awareness of security developments including through early warning, 

with a view to preventing crises 

 Security-related Advanced Technology 

 Border and Port Security 

 Mine and Unexploded Ordnance Detection and Clearance 

 Human and Social Aspects of Security related to NATO's strategic objectives 

 Any related project clearly linked to a threat to security not otherwise defined in 

these priorities may also be considered for funding under the SPS Program. 

 

 

 :פעילויות שת"פ מדעי

 



Multi-year research & development projects 

 

The projects enable Partner country scientists to increase contacts in the NATO science 

community, while building a stronger science infrastructure in their home countries. 

 

Applications are submitted jointly by an expert residing and working in a NATO country 

and one residing and working in a Partner country.  

 

 Projects involving more than one Partner country are encouraged, as is the 

participation of young scientists. 

 

Budget and Period: NATO funds are provided to cover project-related costs such as 

scientific equipment, computers, software and training of project personnel as well as of 

young scientists: roughly half of the budget is generally allocated to equipment, about 

20% to training and travel and 15% to stipends; these proportions may vary according to 

the needs of each project 

 

Projects have a typical duration of 2 to 3 years. 
 
Application Package – documents and more information   Back to Table 

 

 

 

Training Courses 
 

Advanced Study Institute (ASI) 

A high-level tutorial course offering the latest developments in a NATO-relevant subject to 

an advanced-level audience. 

 

The call is open for Pre- and Post-doctoral level scientists with a relevant background in 

the subject matter of the course. In particular, young scientists from NATO Partner 

countries (as Israel) are encouraged to attend. 

 

Budget and Period: The SPS grant (average 60,000 EUR) pays for direct organizational 

costs, travel and living expenses of up to 15 lecturers and attendance of students (60 to 

80) from countries eligible to receive NATO funding. 

 

An ASI lasts about 7 working days. Lecturers of international standing report new 

advances on topics of security-related civil science. 

 

Application Package – documents and more information   Back to Table 

 

 
 

http://www.nato.int/science/2017/1708_MYP_Package.zip
http://www.nato.int/science/2017/1704-SPS-Events-Application-Package.zip


Training Courses 
 

Advanced Training Course (ATC) 

 

This is a course designed to enable specialists in NATO countries to share their security-

related expertise in one of the SPS Key Priority areas. 

 

An ATC is not intended to be lecture-driven, but to be intensive and interactive in nature. 

The course contributes to the training of experts in Partner countries and enables the 

formation and strengthening of international expert networks. 

 

The program is aimed at 20 to 50 trainees from Partner countries. 

The trainees are chosen on the basis of their qualifications and experience 

and the benefit they may draw from the ATC in their future activities. 

 

Budget and Period: The SPS grant (average 60,000 EUR) pays for direct organizational 

costs, travel and living expenses of all specialists and attendance costs of trainees from 

countries eligible to receive NATO funding. 

 

The duration will be 5-7 working days. 
 
Application Package – documents and more information   Back to Table 

 

 

 

 :פעילויות נוספות

 

Advanced Research Workshop (ARW) 
 

Advanced-level discussions among experts from different countries with the aim 

of addressing contemporary security challenges. 

 

The workshop will be held for 20 to 50 participants, preferably being held in the Partner 
country (as Israel). 
 

Budget and Period: The SPS grant (average amount: 30,000 to 40,000 EUR) is intended 

to cover direct organizational expenses of the ARW, the travel and living expenses of key 

speakers, as well as the attendance of non-speakers from NATO countries and Partner 

countries unable to obtain support from other sources. 

 

The duration of the workshop will be 2-5 days. 

 

Application Package – documents and more information   Back to Table 

 

 
 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/85291.htm
http://www.nato.int/science/2017/1704-SPS-Events-Application-Package.zip
http://www.nato.int/science/2017/1704-SPS-Events-Application-Package.zip


 

 19.5.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (CET 23:59) 1.6.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

  בחזרה לטבלה   עמוד התכנית   הנחיות להגשת הצעות   אודות התכניות

 

 
 

Facebook Research 
 

Networking Systems Request for Proposals 

 
Networking is fundamental to today’s large scale distributed systems that power the family 

of Facebook applications that are used by billions of people. 

 

Over the years, Facebook has developed and shared the details of numerous networking 

systems such as FBOSS, Robotron, Edge Fabric, Datacenter Fabric, Express Backbone, 

Open/R, Proxygen, Katran, and many more. To foster further innovation in networking 

and to deepen their collaboration with academia, Facebook is pleased to invite faculty 

and graduate students to respond to this call for research proposals pertaining to the 

aforementioned topics. 

 

Payment will be made to the proposer’s host university as an unrestricted gift. 
 

Research Fields: Interesting projects that can benefit the research community and 

Facebook. 

This year, they are interested in proposals that fall into these two categories: 

 Improving network efficiency with intelligent control, such as traffic engineering, 

routing, cache management, and congestion control 

 Programmable switches and their applications, such as troubleshooting, hardware 

acceleration, and new routing protocols 

 

Budget and Period: $50,000  

 

 

 

https://www.nato.int/cps/en/natolive/87260.htm
https://www.nato.int/cps/en/natolive/87129.htm
https://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm


 

RA Deadline: 26.5.19 

Deadline: 7.6.19 (5pm PST) 

Call for Proposals   Apply Online   Back to Table  

 
 

 
 

The British Heart Foundation (BHF) 
 

The Big Beat Challenge 
 

 An opportunity to form an international consortium in the field   

 
The British Heart Foundation (BHF) Big Beat Challenge is a global competition that will 

culminate in a single research award to an international multi-disciplinary team, which has 

identified and proposed a transformational solution to a significant problem in heart and 

circulatory disease.  

 

It is a challenge to scientists, clinicians, innovators and entrepreneurs to look beyond 

incremental gains and accelerate research breakthroughs that could transform lives 

across the globe. 

 

Research Fields: Transformational solution to a significant problem in heart and 

circulatory disease (prevention, detection, treatment or cure).  

 
This program is challenging the global research community to identify a significant 

problem or opportunity in cardiovascular science or medicine, which if solved or seized at 

scale could generate substantial progress towards real patient benefit.  

 

https://research.fb.com/programs/research-awards/proposals/networking-systems-request-for-proposals/#Eligibility
https://www.facebook.com/research-operations/rfp/?title=Networking-Systems


This will be one of the largest and most ambitious grants of its kind, and the winning team 

will need to mobilize knowledge, talent and resources from new areas, working on a scale 

above and beyond existing programs. 

 

Budget: £ 30,000,000 

 
 The Big Beat Challenge is open to anyone in the world - applications do not 

need to have partners from the UK, although the foundation hopes that many UK 

researchers will also rise 

to the challenge. 

 
 The applicants can also come from any domain – academia, industry, 

technology. 

 
RA Deadline: 30.5.19 

Deadline: 14.6.19 

Call for Proposals    Guidance for Applicants    Apply Online     Back to Table 

 
 

 
 

CHDI Foundation 
Accelerating Therapeutic Development 

for Huntington`s Disease 
 

Call for Academic Proposals 
 

Huntington's disease is an inherited disease that causes the progressive breakdown 

(degeneration) of nerve cells in the brain. Huntington's disease has a broad impact on a 

person's functional abilities and usually results in movement, thinking (cognitive) and 

psychiatric disorders. 

 

CHDI Foundation is exclusively dedicated to collaboratively developing therapeutics that 

will substantially improve the lives of individuals with HD. 

 

Research Fields:  Preclinical research Major Focus Areas 

 

https://bhf.flexigrant.com/
https://bhf.flexigrant.com/tenantfiles/108/documents/Big_Beat_Challenge_Guidance_for_Applicants_Final_170119.pdf
https://bhf.flexigrant.com/login.aspx?ReturnUrl=https%3a%2f%2fbhf.flexigrant.com%2fapplications.aspx
https://chdifoundation.org/preclinical-research-mfa/


CHDI does not have a research proposal submission cycle. All proposals are reviewed on 

a rolling basis by MFA team members. If you would like to apply for research funding from 

CHDI then please submit a short summary of your proposal to info@chdifoundation.org.  

 

If the foundation will be interested, then a science director will invite you to submit 

a full proposal and budget for further review and consideration. 

 

RA Deadline: Rolling (Two weeks prior chosen submission date) 

Deadline: Rolling 

Call for Proposals   Home Page    Back to Table 

 

 
 

 
 

J.M Kaplan Fund 
 

Furthermore 
Grants in Publishing 

 
The Furthermore program is concerned with nonfiction book publishing about the city; 

natural and historic resources; art, architecture, and design; cultural history; and civil 

liberties and other public issues of the day. 

 

The Fund looks for work that appeals to an informed general audience; gives evidence of 

high standards in editing, design, and production; promises a reasonable shelf life; might 

not otherwise achieve top quality or even come into being; and represents a contribution 

without which we would be the poorer.  

 

 
Budget and Period: Grants from $500 to roughly $15,000 

 

 In geographical reach they are drawn - but in no way limited - to New York City and to 

New York State and its Hudson Valley. 

 

mailto:info@chdifoundation.org?subject=Academic%20Proposals
https://chdifoundation.org/academic-proposals/
https://chdifoundation.org/academic-proposals/


 Book proposals to which a university press or trade publisher is already committed 

and for which there is a feasible distribution plan are usually preferred. 

 

RA Deadline: 18.8.19 

Deadline: 1.9.19 

Call for Proposals   Application Form    Back to Table 

 

 

 •●♦  עדכונים ותזכורות  •●♦
 

 

 
 

 הרשות לחדשנות
 

 מסלול הכוונת ידע אקדמי
 

 ** תיקון: ההגשה היא מחברת היישום. 

 יש לפנות לחברת אריאל לצורך בירור אודות תהליך ההגשה **

 
מסלול זה מתמרץ מחקר יישומי בעל היתכנות טכנולוגית חדשנית שמקורו באקדמיה והבאתו לשלב בו 

אותו במטרה לפתח מוצר. על המחקר להוכיח חדשנות  חברה מסחרית תעשייתית ישראלית תאמץ

וראשוניות בהיבט של היישום התעשייתי, ותוצאותיו צריכות להיות ישימות בתעשייה הישראלית ולהקנות 

 .ערך מוסף גבוה לכלל המשק

 

 

   :תקציב

 מוסד המחקר ללא ליווי תאגיד: 

 מהתקציב המאושר 75%או  85%תמיכה של 

 בשנה עבור מוסד מחקר בודד  ₪ 440,000בהיקף המרבי של  -

 בשנה לשת"פ בין מוסדות מחקר ₪ 660,000בהיקף המרבי של  -

 

 מוסד מחקר בליווי תאגיד: 

 מהתקציב המאושר 80%או  90%מענק של 

 עבור מוסד מחקר בודד ₪ 550,000בהיקף המרבי של  -

 בשנה לשת"פ בין מוסדות מחקר ₪ 700,000בהיקף מרבי של  -

http://www.furthermore.org/
http://www.furthermore.org/furthermoregrantapp.pdf


 

 ש כשותף בהנחיה מקצועית ובקביעת יעדי המחקר,התאגיד המלווה משמ

 מעלות הפרויקט. 10%ומשתתף במימון בשיעור של 

 

 ,שנה או שנתיים: התמיכה עם או ללא ליווי תאגיד תינתן לתקופה של תקופת התמיכה

מהתקציב  66%או  75%מופחת של  מענק עם אפשרות הארכה לשנה נוספת במקרה קיצון ובשיעור

 .המאושר

 רופות במקרים בודדים בהם תידרש שנה מקדימה יתאפשר מסלול עד שלוש בתחום ת

 שנים.

 

o  .בתום המחקר, התאגיד המלווה מקבל זכות ראשונים לנהל מו"מ על הסכם המסחור עם מוסד המחקר 

בבעלותו הבלעדית של מוסד המחקר תהיינה זכויות הקניין והמסחור על הידע שנוצר מהמחקר הבסיסי, 

 בעל זכות קניין על הידע. ללא גורם נוסף

 

  13.11.19,   22.7.19 תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה    ריכוז טפסים ונהלים   כניסה לאזור האישי   קול קורא וטפסים

 
 

 
 

The National Center for Responsible Gaming (NCRG) 
 

** Reminder ** 
 

The Scientific Advisory Board of the National Center for Responsible Gaming (NCRG) is 

pleased to invite grant applications for research that explores the full spectrum of 

gambling behaviors from healthy to disordered. 

 

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

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

psychiatry and public policy.  

 
 This year, the foundation is specifically interested in responsible gambling policy-

relevant research.The Scientific Advisory Board has determined there is a need for 

empirical research on the following topics: 

https://www.innovationisrael.org.il/program/4322
https://my.innovationisrael.org.il/messages
https://www.innovationisrael.org.il/node/4322/forms


 

• 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 

• 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 

 

 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,
 

 לתשומת לבכם, מספר הודעה מטעם רשות המחקר:

 
 :עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות

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

 .ד"ר מיכאל מעוזקר ופיתוח, של הרשות למח

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

 .בלות הזמן של הקרן ורשות המחקרשימו לב, על ההצעה להיות מוכנה במסגרת מג

 

 בחזרה לטבלה

 

 
 

 םקרנות מתעדכנות בהן קולות קוראים פעילי

 קרנות פנימיות -אפשרויות מימון 
 

 

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/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


 אתר רשות המחקר

 הנחיות כלליות
 

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

          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

 

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

 

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

