
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

91.1.7 - 14.1.19 

 ♦הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה ♦ 

 

 בית הספר לתקשורת הפקולטה למדעי הטבע הפקולטה להנדסה
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הפקולטה למדעי החברה 
 והרוח

 

 טבלת קולות קוראים

 

 מתאים לפקולטות קול קורא

 
 יד הנדיב והאגודה הישראלית לאקולוגיה

 ולמדעי הסביבה:
 

 תכנית נקודת ח"ן
 

 2018קול קורא לשנת 
 

 

 

 המרכז הארצי לבחינות והערכה

 )מאל"ו(
 

 מחקר הצעות לקרן להגשת קורא קול
 2019 ו "מאל

 

 

 

 קרן שלם
 

 קורסים / לתוכניות הצעות להגשת קורא קול

 התפתחותית שכלית מוגבלות ייחודיים בנושא

 



 אקדמיים במוסדות

  2020 – 2019 פ"תש ל"לשנה

 

 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

 לשכת המדען הראשי

 

 תחומים  במגוון חדשנות" נוח "תיבת ניצן

 2018 לשנת  קורא קול
 

 
 

 
 עמותת אשלים –ג'וינט ישראל 

 בשיתוף עם משרד הפנים

 
 הערכה מחקר לביצוע הצעות לקבלת הזמנה

 עם לאנשים משפט שירותי לתוכנית הנגשת
 המשפטים במשרד מוגבלות

 

 

 

 קרנות הביטוח הלאומי
 

 קול קורא להגשת הצעות למחקר הערכה

בניית מחלקות והכשרת צוות בבתי אבות "

 בשיטת אשכולות דיור"
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 עדכונים ותזכורות

 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 לשכת המדען הראשי

 

 2020קול קורא לשנת 

להגשת הצעות מחקר בתחום החקלאות 

 ופיתוח הכפר

 

 * עדכון הקול הקורא *

 

 

 הודעות כלליות

 

 הקרן הלאומית למדע

 
פתיחת פרק חדש בעמוד המידע של אתר 

 הקרן: מחקר בגובה העיניים
 

 

 

 הודעות רשות המחקר

 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות 

       

 
 

 

 

 
 יד הנדיב והאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה

 תכנית נקודת ח"ן
 

 2018קול קורא לשנת 
 

 מילים בלבד!  800עד  –הצעה מקדמית 

 



ופועלת כמיזם משותף עם האגודה  1999בשנת  יד הנדיב תכנית נקודת ח"ן נוסדה על ידי

. התכנית פועלת כמסגרת לקידום פרויקטים 2017הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה משנת 

תפקידה העיקרי של התכנית הוא  .מגוונים בתפר שבין חקלאות לאקולוגיה ותפיסה סביבתית רחבה

בטים סביבתיים של חקלאות רב תמיכה במיזמים בעלי אופי יישומי וקצרי טווח העוסקים בהי

 .תפקידית

 

תכנית נקודת ח"ן במחקרים ופרויקטים יישומיים לקידום פרקטיקות חקלאיות משמרות סביבה 

אקולוגיה(, תוך יצירת גוף ידע משמעותי וגיבוש קהילה מקצועית ומעורבת בתחום. -בישראל )אגרו

נה ופרקטיקה בקרב אנשי מקצוע התכנית שואפת להאיץ את התפתחות האגרואקולוגיה כדיסציפלי

ומוסדות העוסקים בחקלאות ובשמירת טבע, בקרב חקלאים ומנהלים בשטח ובקרב חוקרי 

  .אקדמיה

 

 : הצעות לעבודות / פרויקטים:תחומי המחקר

  הצעות לעבודות / פרויקטים העוסקים בשיטות עיבוד ופתרונות סביבתיים לממשקים חקלאיים

הנהוגים בישראל בענפי הצומח. ניתן להגיש הצעות מעשיות לבחינת ממשקים בענפי 

החקלאות השונים ובהתאם לתנאים המקומיים, אשר עשויים למזער פגיעה בסביבה ובמשאבי 

 .הטבע מחד ו/או למנף ולחזק את התועלות החיצוניות של הפעילות החקלאית

 

 ית והשלכותיה החיוביות והשליליות, בעזרת הצעות שיכללו בחינה רחבה של הפעילות החקלא

של ענפים בחקלאות,  (LCA) שימוש בכלי ניתוח ומדידה מערכתיים כגון ניתוח מחזור חיים

 .של ממשקים סביבתיים ועוד (CBA) טביעת רגל אקולוגיות, ניתוחי עלות תועלת

 
 העדפה תינתן להצעות שבהן יושם דגש על שיתוף פעולה עם חקלאים. 

 
 תרון להצעות שתבחנה את הנושאים האמורים ברמה האזורית, כולל התייחסות יוענק י

 .לקשרים בין שטחי עיבוד וסביבתם הטבעית והאנושית

 
  פרויקטים שלהם תרומה ישירה )ומוכחת( לשיפורה ולפיתוחה של חקלאות בת קיימא או

יועדפו על פני פרויקטים הרלבנטיים לגיבוש מדיניות ציבורית של פיתוח בר קיימא ויישומה 
 .פרויקטים הבאים להוסיף מידע ותו לא

 

  תועדפנה הצעות משותפות לחוקרים מדיסציפלינות שונות, הצעות המשלבות עבודה
מתחומי דעת שונים או הצעות המבוססות על שיתוף פעולה בין גופים/ארגונים/ מוסדות 

 .שונים

 

 השנה ייבחנו פרויקטים בני שנה בלבד. :תקופה ותקציב

ן להגיש בקשות בהיקפים שונים של תקציב, בהתאם לצורכי הפרויקט. מומלץ להגיש הצעה בה נית

 .₪ 65,000התקציב אינו עולה על 

 יועדפו פרויקטים הממומנים בחלקם ממקורות נוספים.  

 

 23.1.19תאריך הגשה לרשות המחקר )הצעה מקדמית(: 

 6.2.19תאריך הגשה לגוף המממן )הצעה מקדמית(: 

 6.3.19תאריך הגשה לרשות המחקר )הצעה מלאה(: 

 20.3.19תאריך הגשה לגוף המממן )הצעה מלאה(: 



 

 בחזרה לטבלה   אתר הבית  )קישור לטופס מופיע בתחילת העמוד(  קול קורא וטופס הגשת העצה

 
 

 
 

 המרכז הארצי לבחינות והערכה )מאל"ו(

 

 2019 ו "מאל מחקר הצעות לקרן להגשת קורא קול
 

 במבחנים,  השימושים ואת את הידע לקדם במטרה של מאל"ו הוקמה מחקר למענקי הקרן

 וההשמה המקצועית, החינוך, הייעוץ בתחומי שונים ופסיכומטריים סטטיסטיים וכלים מתודולוגיה וכן
 הגבוהה להשכלה במוסדות הנעשים למחקרים כספית תמיכה מציעה הלמידה. הקרן לקויות ובתחום

 ו."מאל חוקרי עם פעולה בישראל בשיתוף

 

 של והפיתוח הידע, השימושים ,ההבנה את לקדם שעשויים בנושאים תתמוך : הקרןתחומי מחקר

 מבחנים

 לבין אלו בין הקשרים וייעוציים, ואת פסיכולוגיים, אבחוניים ,פסיכומטריים והערכה מדידה כלי ושל

 :והחברה, ובכללם החינוך ומערכת הגבוהה ההשכלה

 ובהערכה במדידה מתקדמות מתודולוגיות 

 ובהערכה במדידה יישומים 

 וכלכלי חברתי, חינוכי, תרבותי כמנוף והערכה מדידה 

 וההערכה המדידה בתחומי סיכונים 

 ובהערכה במדידה חישוביות סוגיות 

 ובהערכה במדידה וחברתיות משפטיות, אתיות סוגיות 

 

 , לתקופה של שנה אחת. ₪ 50,000: עד תקופה ותקציב

 

 של הדעת ושיקול ההנחיות פי ו, על"ממאל חוקר עם בשיתוף להיעשות צריכים המחקרים 
 ו,"מאל

 כאשר כל אחד מהם יכול להיות בתפקיד החוקר הראשי.
 

 14.2.18תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 28.2.19תאריך הגשה לקרן: 

 

 בחזרה לטבלה    תקנון הקרן   יות וטופס הגשההנח   קול קורא

 

 

http://www.nekudat-hen.org.il/submissions/
http://www.nekudat-hen.org.il/
https://nite.org.il/files/keren/kol_kore_malo.pdf
https://nite.org.il/files/keren/request_form_malo.doc
https://nite.org.il/files/keren/Takanon_keren_malo.pdf


 

 
 

 קרן שלם
 

 ייחודיים קורסים / לתוכניות הצעות להגשת קורא קול

 התפתחותית שכלית מוגבלות בנושא

  2020 – 2019 פ"תש ל"אקדמיים לשנה במוסדות

 

 בתחומי המקצוע אנשי של העתיד בדור תלויים בישראל החברה של העתידית והתנהלותה אופייה

 ,ה"מש ביניהן ,שונות מוגבלויות עם לאנשים והחשיפה ההיכרות את יקדמו אשר ,השונים האקדמיה
 ובכלל

 .החיים תחומי בכל ויכולותיהם כישרונותיהם ,חייהם אורח לימוד זה

 
 הצעות להגיש אקדמיים מוסדות בזאת מזמינה שלם קרן של מקצועי פיתוח : ועדתתחומי מחקר

 לתחום באקדמיה הלומדים את יחשפו אשר ,וחדשניים ייחודיים קורסים / הקרן בתוכניות לתמיכת
 המוגבלות

 .השונות והמחלקות הפקולטות במגוון )ומשפחתו התפתחותית )האדם השכלית
 

 .: לא צוינה מסגרת תקציב לתמיכהתקציב

 

 14.2.18תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 28.2.19תאריך הגשה לקרן: 

 

 בחזרה לטבלה  עמוד הבית   הנחיות   קול קורא

 
 

 
 

 לשכת המדען הראשי –משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
 

 2018 לשנת  קורא קול -תחומים  במגוון חדשנות" נוח "תיבת ניצן

 
 טק ההיי חקלאות תעשיות החקלאיות, התשומות החקלאית, תעשיית הביוטכנולוגיה התעשייה

 - ואפילו

 עצומים.  אתגרים בפני כיום עומדות המזון תעשיות

http://www.kshalem.org.il/uploads/%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%94%D7%9C%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%202019-20.doc.doc
http://www.kshalem.org.il/uploads/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5%20%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%AA%20%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%20.pdf.pdf
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1833


 בין ודיאלוג פעולה שיתוף ביצירת החשיבות הכרת בפתח, ומתוך העומדים לאתגרים כמענה

 חברות

למחקרים  קורא קול משיק הכפר ופיתוח החקלאות משרד של הראשי לבין האקדמיה, המדען

 .נוח" תיבת מורחב ניצן"בסגנון  עם תעשייה בשיתוף

 

 המדעית היכולת של יותר ומעמיק רחב למיצוי ולהביא פעילויות לעודד היא התוכנית מטרת

 במוסדות

 בתחומים מסחרי פוטנציאל בעלי מוצרים בפיתוח התומכים החקלאיים בתחומים בישראל המחקר

 )או להוביל יכולות חדשניים ובעלי להיות המפותח צריכים הידע או מעלה. הטכנולוגיה המוזכרים

 הובילו

 .העסקי למגזר ואטרקטיביים בגינם רוחני כבר( לקניין

 

קול קורא זה, להגדיר מסלול שיאפשר קידום מחקר ופיתוח של טכנולוגיות וידע חקלאי מטרת 
 .שיהווה בסיס לפוטנציאל כלכלי בשוק המסחרי הישראלי והבינלאומי של תעשיות ישראליות

 
  לתעשייה עניין בעלי והצומח מהחי סופיים מוצרים או טכנולוגיות ידע, פיתוח  :תחומי מחקר

 :כדלקמן הינם זה קורא קול של התוכן תחומי .האגרוטכנולוגית

 בטחון ואספקת מזון בהיבט מקומי ועולמי 

 הפחתת שימוש בחומרי דישון/הדברה 

 חקלאות מדייקת 

 הארכת חיי מדף/כושר אחסון של תוצרת חקלאית 

 :אימוץ טכנולוגיות מדיסציפלינות רפואיות או ביטחוניות לצורכי החקלאות 

הסבת טכנולוגיות שמקורן ביטחוניות ורפואיות לצרכים חקלאיים. במדינת ישראל מגוון 

טכנולוגיות שפותחו על יד חברות רבות לשימושים צבאיים או רפואיים )כגון הדמיה, 

 רובוטיקה ועוד(.

ניתן להסב טכנולוגיות אילו לשימושים חקלאיים, בעיקר על ידי שינויים קלים והפשטת 

 .לצרכים החקלאייםהטכנולוגיה 

 

 במסמך הקול הקורא(. 2)לפירוט מעמיק יותר של תחומי המחקר, אנא עיינו בעמוד 

 

 לשנה(. ₪ 300,000לתקופה של שלוש שנים )עד  ₪ 900,000: עד תקופה ותקציב

 בישראל, כאשר מחקר במוסד מחקר קבוצת ידי על המבוצע יישומי מחקר יאפשר מימון קורא הקול

 חלקי במימון המחקר, משתתף מהישגי עסקי פוטנציאל וצופה ישראל, השותף למחקר עסקי שותף

 הראשי.  ידי המדען על המאושר המחקר עלות של

 

 )למידע נוסף אודות חלוקת המימון בין לשכת המדען הראשי ובין השותף העסקי,

 במסמך הקול הקורא(. 5עד  4.2אנא עיינו בסעיפים  

 

 זכות ההצעה תהיה המחקר במימון השתתף אשר העסקי המחקר, לשותף תקופת בתום

 הרשמי של הסיום מיום יום 90 של מראש מוגדרת תקופה לב, במשך בתום מ"מו לניהול הראשונה

 .הידע תוצרי של ומסחור הפיתוח להמשך המחקר, באשר

 

 הפיתוח להמשך יכולות לו יש כי) הבקשה בגוף שיפורט כפי(להוכיח  העסקי הגורם על 
 בהובלת לפחות שנים שלוש בן קודם וניסיון מקצועית יכולת העסקי לשותף העסקי.
 מחקר תוצאות

 תעשייתיים. ליישומים



 
 14.2.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

מועד אחרון להגשה אלקטרונית של הבקשות על ידי החוקרים לרשות המחקר 

 15:00עד השעה  28.2.19באתר המדען הראשי: 

 (15:00  )עד השעה 7.3.19אלקטרונית(:  תאריך הגשה לקרן )הגשה

 (15:00)עד השעה  14.3.19תאריך הגשה לקרן )הגשת עותק קשיח(: 

 

 בחזרה לטבלה    עמוד הבית   הסכם   קול קורא

 

 
 

 
 

 עמותת אשלים –ג'וינט ישראל 
 בשיתוף עם משרד הפנים

 
 לתוכנית הערכה מחקר לביצוע הצעות לקבלת הזמנה

 המשפטים במשרד מוגבלות עם לאנשים משפט שירותי הנגשת

 

בשיתוף עם  ,העמותה לתכנון ולפיתוח שירותים למען ילדים ובני נוער בסיכון  -עמותת אשלים 

משרד המשפטים, מתכבדים לפנות אל גורמי מחקר והערכה לצורך קבלת הצעות לביצוע מחקר 
 שת שירותי משפט לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים".הערכה לתכנית "הנג

 
 :מטרות התכנית

  מיטוב באיכות הייצוג שניתן לקטינים, צעירים ובוגרים עם מוגבלות, בתחום של סיוע אזרחי

 ובתחום הפלילי, על ידי הליך משפטי מותאם.

 ים עם הנגשת השירותים הניתנים באגפים השונים של משרד המשפטים עבור קטינים וצעיר

 מוגבלות.

 

 :ההערכה מטרות
השגת  גם התוכנית, כמו במסגרת המתבצעות הפעולותו התהליכים של הביצוע בחינת .א

 המפורט לאור )והמערכת הפרט וברמת , בינוני, ארוך'קצר בזמן( והתוצאות התפוקות

 .למסמך הקול הקורא 4-5בעמודים  במודל הלוגי

המציע  ההערכה, או התוכנית במסגרת הנאספים ומידע נתונים של מקצועי וניתוח תיעוד .ב

 .יישום כדי תוך מתמיד ושיפור למידה המאפשר ורלוונטי משמעותי משוב

 ,אסטרטגיות החלטות וקבלת משמעותית לשיחה בסיס המהווה ואיכותי נגיש מקצועי, דיווח .ג

 ובעלי שותפים עם ותוצאות, תפוקות סביב בתוכנית ואתגרים הצלחות על מידע מבוססי

 .עניין

 

 

 

 

https://agriscience.co.il/docs/calls/%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%9F%20-%20%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%AA%20%D7%A0%D7%95%D7%97%20%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA%202019.pdf
https://agriscience.co.il/docs/calls/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%9F%20%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%90.pdf
https://agriscience.co.il/kolotkorim_sec/KolotKorim.aspx


 

 :תנאי סף

 למעריך הראשי ניסיון בביצוע לפחות שתי הערכות של תכניות בתחום החברתי.

 

 :תנאים נוספים המקנים יתרון

  צוות ההערכה כולל לפחות אדם אחד שתחום מומחיותו הינו הערכת תכניות בתחום אנשים

 עם מוגבלויות ו/או ניסיון במחקרים בתחום המשפט.

  נחקרים. 300בביצוע מחקרים בהיקף של לפחות ניסיון 

 .ניסיון בביצוע מחקרים עם גופים ממשלתיים 

 
חודשים החל מחתימת החוזה, עם אופציה  36: המחקר ילווה את התכנית במהלך תקופה ותקציב

 והגשת המחקר לביצוע זמנים לוח להציע להארכת תקופת ההסכם, ככל שיידרש לסיום המחקר. יש

 .דוחות הביניים

 לא מצוינת מסגרת תקציב.

 
 .13.1.19המועד האחרון לשאלות הבהרה הוא 

 
 20.1.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

(14:00)עד השעה  3.2.19תאריך הגשה לקרן:   
 

 בחזרה לטבלה    קול קורא ומסמכי המכרז

 
 

 
 

 קרנות הביטוח הלאומי
 

 קול קורא להגשת הצעות למחקר הערכה

 בשיטת אשכולות דיור" –מחלקות והכשרת צוות בבתי אבות "בניית 
 

קרן הסיעוד של המוסד לביטוח לאומי מזמינה חוקרים להגיש הצעות למחקר הערכה שילווה את 

 בשיטת אשכולות דיור" –התכנית "בניית והכשרת צוות בבית אבות 

 

 :מטרות התכנית

גישה המחזקת את תפיסת המקום כבית עבור הקשישים דיירי המחלקות, להטמיע  .1

בכל אשכול יתגוררו  -אשכולות דיור  3-2באמצעות שינוי מבני בבתי האבות תוך יצירת 

 קשישים. 18-12

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_JointAshalim_HngashatSheruteyMishpat.pdf


הטמעת גישה חדשנית המתבססת על ההבנה שהדייר במרכז, תוך התייחסות לצרכיו  .2

 ר.ורצונותיו, ומתן כבוד ואוטונומיה לדיי

הפעלת המחלקות בגישה המעצימה את הצוות ומחזקת את הדיאלוג בין הצוות באשכולות  .3

 .לצוות הבכיר של בית האבות

 

 תחומי עם חוקרים ממספר תחומי מומחיות:-: גיבוש צוות הערכה רבתנאי סף

מומחיות בביצוע מחקר הערכה או מחקר חחשומי מסוג אחר, המבוסס על איסוף  .א

 שיטות כמותיות והן בשיטות איכותניות.נתונים וניתוחם הן ב

 מומחיות בתחום זקנה. .ב

 

 :תפקידי צוות המחקר הם

 .להעריך את הפעילויות בתוכנית באמצעות שיטות מחקר וכלים מגוונים  

 .לסייע להגדרת יעדים, תפוקות ותוצאות של תכנית ההכשרה ושל השינוי הצפוי בבתי האבות 

  מדדי הצלחה להערכת השינוי על הצוות, הקשישים ובני המשפחה, באופן שיסייעו להגדיר

 למיצוב התכנית ולאפשרות הטמעה והרחבתה בהיקף ארצי.

  לזהות נקודות חוזק וחולשה בהקמה ובהפעלת התכנית ולהציע רעיונות לשיפור ולסייע

 בעיצוב מודל הפעלה מיטבי.

  אחיד עבור התוכנית ובהגדרת המידע שייכלל בו.לסייע במידת הצורך בהגדרת בסיס נתונים 

 לא נדרש מצוות המחקר לסייע בטכנולוגיה של בניית מאגר הנתונים.

 לבצע פעולות מחקריות נוספות שיידרשו במהלך תקופת ההפעלה. 

 להשתתף בוועדות היגוי ובפגישות שונות הרלוונטיות לתוכנית ולתכני המחקר. 

 

 .י נציגי המזמינה וצוות המחקר שייבחר יהיה בקשר קבוע עמםהמחקר ילווה באופן שוטף על יד

 

 חודשים. 36, כולל תקורה, למשך ₪ 345,000: עד תקופה ותקציב

 

  לפחות , יוזמנו לראיון 80הצעות שהציון המשוקלל שלהם יהיה. 

 . שעה מדויקת ומיקום יישלחו בהמשך.18.3.19הראיון יתקיים בתאריך 
 

 6.2.19 תאריך הגשה לרשות המחקר:

 20.2.19תאריך הגשה לקרן: 

 

 בחזרה לטבלה    קול קורא

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/kolotKorimList/EshkolotDiyurMehkar.pdf


 

 

 

European Foundation for the Study of Diabetes 

and Sanofi 
 

EFSD and Sanofi European Research Programme 

in Macrovascular Complications 

 
The European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD) was created by the 

European Association for the Study of Diabetes (EASD) to provide funding 

initiatives in all areas of diabetes research. Sanofi, a global healthcare leader, 

discovers, develops and distributes therapeutic solutions focused on patients' 

needs. Sanofi Diabetes and Cardiovascular is dedicated to delivering innovative, 

value-based medicines and integrated solutions.  

 

EFSD and Sanofi have established a new programme to encourage new projects 

aimed at advancing current knowledge in this field of Macrovascular Complication 

Research. 

 

Research Fields: Grants are offered for basic or clinical mechanistic studies in the 

field of Macrovascular Complication Research. 

 

For the former, innovative studies including use of advanced stem cell approaches 

will be particularly welcome whereas studies involving classical animal models of 

macrovascular disease will not be considered for funding.  

 

Budget and Period:  

 

 Basic Projects: Up to 100,000 €. 
 

 Clinical Projects: Up to 250,000 €. 
 
The duration of each award may be one year or longer, depending upon the needs 
of the project and as justified in the application. 
 

 The principal investigator and any co-investigators must be employed full-time 

at a non-profit institution and the study must be performed at their place of 

work (the applying institution).   



 
RA Deadline: 28.2.19 

Deadline: 15.3.19 (18:00 CET) 

 
Call for Proposals   Register and Apply Online   Home Page   Back to Table  

 

 

EFSD and Sanofi European Pilot Research Grants 

for Innovative Measurement of Diabetes Outcomes 

 
In spite of the growing evidence of the complexity and multifaceted aspects of 

diabetes, the management of the disease still remains anchored on the lowering of 

HbA1c. 

Long term HbA1c lowering has been proven effective at reducing the risk for late 

complications in randomized clinical trials. Despite the large body of evidence on 

the value of HbA1c lowering in these studies, achieving target HbA1c is often 

unmet in the clinical practice of medicine.  

 

EFSD and Sanofi have established a new programme called the EFSD/Sanofi 

European Pilot Research Grants for Innovative Measurement of Diabetes 

Outcomes to encourage new projects aimed at advancing current knowledge in this 

field. 

 
These EFSD/Sanofi European Pilot Research Grants are intended to help develop 

innovative means to document and validate novel parameters indicative of long-

term benefits for patients with diabetes. 

 
Research Fields: The Foundation is seeking pilot proposals for 

innovative definition and measurement of outcomes in diabetes. Proposals may 

include, but need not be limited to, the validation of behavioral, biological, and 

disease management metrics to complement HbA1c in defining the quality of the 

long term management of diabetes. 

 
Budget and Period: Up to 100,000 €. 

The duration of each award may be one year or longer, depending upon the needs 

of the project and as justified in the application. 

 

 The principal investigator and any co-investigators must be employed full-time 

at a non-profit institution and the study must be performed at their place of 

work (the applying institution). 

   

RA Deadline: 28.2.19 

Deadline: 15.3.19 (18:00 CET) 

 
Call for Proposals   Register and Apply Online   Home Page   Back to Table 

http://www.europeandiabetesfoundation.org/workshops/94-efsd-and-sanofi-european-diabetes-research-programme-macrovascular-complications.html
https://easdoauth.m-anage.com/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fOAuth2%2fAuthorize%3fclient_id%3d44603716-4997-4A48-95DA-A97AA8D66FF1%26redirect_uri%3dhttps%3a%2f%2fwww.easd.org%2fv0%2flogins.json%26scope%3dApi%2fUser%26response_type%3dcode%26state%3deyJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5lYXNkLm9yZy9teWVhc2QvaG9tZS5odG1sI29jYS9bbG9naW5faWRdL1thY2Nlc3NfdG9rZW5dIiwiYXBpIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZWFzZC5vcmcvdjAvbG9naW5zLmpzb24iLCJldmVudF9pZCI6MTN9&client_id=44603716-4997-4A48-95DA-A97AA8D66FF1&redirect_uri=https://www.easd.org/v0/logins.json&scope=Api/User&response_type=code&state=eyJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5lYXNkLm9yZy9teWVhc2QvaG9tZS5odG1sI29jYS9bbG9naW5faWRdL1thY2Nlc3NfdG9rZW5dIiwiYXBpIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZWFzZC5vcmcvdjAvbG9naW5zLmpzb24iLCJldmVudF9pZCI6MTN9
http://www.europeandiabetesfoundation.org/
http://www.europeandiabetesfoundation.org/workshops/95-efsd-and-sanofi-european-pilot-research-grants-innovative-measurement-diabetes-outcomes
https://easdoauth.m-anage.com/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fOAuth2%2fAuthorize%3fclient_id%3d44603716-4997-4A48-95DA-A97AA8D66FF1%26redirect_uri%3dhttps%3a%2f%2fwww.easd.org%2fv0%2flogins.json%26scope%3dApi%2fUser%26response_type%3dcode%26state%3deyJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5lYXNkLm9yZy9teWVhc2QvaG9tZS5odG1sI29jYS9bbG9naW5faWRdL1thY2Nlc3NfdG9rZW5dIiwiYXBpIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZWFzZC5vcmcvdjAvbG9naW5zLmpzb24iLCJldmVudF9pZCI6MTN9&client_id=44603716-4997-4A48-95DA-A97AA8D66FF1&redirect_uri=https://www.easd.org/v0/logins.json&scope=Api/User&response_type=code&state=eyJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5lYXNkLm9yZy9teWVhc2QvaG9tZS5odG1sI29jYS9bbG9naW5faWRdL1thY2Nlc3NfdG9rZW5dIiwiYXBpIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZWFzZC5vcmcvdjAvbG9naW5zLmpzb24iLCJldmVudF9pZCI6MTN9
http://www.europeandiabetesfoundation.org/


 

 
 

 
 

Marketing Science Institute (MSI) 
 

Research Support - Grant Pre-proposals 
 

המוסד מעודד הגשה מאריאל * -גוף מממן חדש  *  

 

Academic researchers (faculty members or doctoral students working 

collaboratively with faculty advisors) are eligible to apply for research support. 

 

MSI funds high-quality research that deals with topics of importance to member 

companies. Results of MSI-supported studies may appear first as MSI working 

papers and/or as conference presentations, and subsequently as articles in 

refereed journals. 

 

Research Fields: Research related to MSI's Research Priorities is especially 

encouraged. 

2018-2020 Research Priorities: 

 Cultivating the Customer Asset 

 The Evolving Landscape of Martech and Advertising 

 The Rise of Omnichannel Promotion and Distribution 

 Capturing Information to Fuel Growth 

 Organizing for Marketing Agility 

 

 Pre-proposals are encouraged to draw upon diverse theoretical perspectives 

and methodologies. Studies may be conceptual or empirical; and they may 

involve combinations of methodological approaches including literature reviews, 

comparative studies, observational and ethnographic studies, naturalistic, 

laboratory, or field experiments, econometric models, and so forth.  

 

 Projects using multiple methodologies are especially welcomed. Researchers 

are encouraged to identify industry collaborators. 

 

Budget and Period: MSI grants are typically between $3,000 and $10,000. 

 

http://www.msi.org/research/2016-2018-research-priorities/
http://www.msi.org/research/2018-2020-research-priorities/cultivating-the-customer-asset/
http://www.msi.org/research/2018-2020-research-priorities/the-evolving-landscape-of-martech-and-advertising
http://www.msi.org/research/2018-2020-research-priorities/the-rise-of-omnichannel-promotion-and-distribution/
http://www.msi.org/research/2018-2020-research-priorities/capturing-information-to-fuel-growth/
http://www.msi.org/research/2018-2020-research-priorities/organizing-for-marketing-agility/


RA Deadline (Pre-Proposal): Two weeks prior planned submission deadline 

Deadline (Pre-Proposal): Pre-proposals are evaluated on a rolling basis; 

The Institute team meets to evaluate funding requests approximately every six 

weeks.  

 

Call for Proposals   Research Priorities Booklet 2018 – 2020   Guidelines and 
Submission 
 
Back to Table 

 

 

 •●♦  עדכונים ותזכורות  •●♦

 
 

 
 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 לשכת המדען הראשי
 

 2020קול קורא לשנת 

 להגשת הצעות מחקר בתחום החקלאות ופיתוח הכפר
 

 * עדכון הקול הקורא והמסמכים הנלווים *
 

 עדכון ביעדי פורום ההיגוי בתחום מדעי בעלי החיים:

 

 מדעי בעלי חיים  – כולל עופות, בקר וצאן בלבד:
 

 :מדעי בעלי חיים, תכניות מחקר חדשניות - 2020יעדי הקרן המרכזית לשנת 

  ממשק גידול בעלי חיים לתמורות הסביבתיות )עקות, בריאות, רווחת בע"ח( התאמת

 וייצור ידידותי לסביבה.

 .התמודדות עם משבר המזון, חיפוש תחליפים וייעול נצילות המזון 

 .שיפור פוריות, איכות התוצרת, מזעור פחתים והגדלת יעילות הייצור 

 
 

 24.2.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

להגשה אלקטרונית של הבקשות על ידי החוקרים לרשות המחקר מועד אחרון 

 15:00עד השעה  1.3.19באתר המדען הראשי: 

 (15:00  )עד השעה 14.3.19תאריך הגשה לקרן )הגשה אלקטרונית(: 

http://www.msi.org/research/obtain-research-support/
https://www.msi.org/uploads/articles/MSI_RP18-20.pdf
https://marketingscienceinstitute.submittable.com/submit/d646f801-2aef-4b49-8627-0c9047a2e379/research-grant-pre-proposals
https://marketingscienceinstitute.submittable.com/submit/d646f801-2aef-4b49-8627-0c9047a2e379/research-grant-pre-proposals


 

 (15:00)עד השעה  18.3.19תאריך הגשה לקרן )הגשת עותק קשיח(: 

 

   הנחיות לכתיבת הצעת מחקר   הנחיות הרשמה לאתר המדען הראשי    קול קורא

 

 בחזרה לטבלה   עמוד הבית

 

 

 הודעות כלליות

 
 

 
 

 :פתיחת פרק חדש בעמוד המידע של אתר הקרן

 מחקר בגובה העיניים

 

 כגוף הציבורי המרכזי התומך במחקר בסיסי במדינת ישראל, תומכת הקרן מדי שנה במימון של

חדשים, הבולטים במצוינותם בתחומי הדעת השונים,  500 -מחקרים מדעיים, מתוכם כ 2000מעל 

 רובם אינם נגישים לציבור הרחב. 

 

מחקר בגובה הקרן הלאומית למדע שמחה להודיע על פתיחת פרק חדש בעמוד המידע של הקרן: '

. במסגרת הפרויקט, הקרן שמה לה למטרה להנגיש את פירות המחקרים בהם היא העיניים'

תומכת בשפה נהירה, ובכך להעניק לציבור אפשרות להכיר וללמוד על מחקרים מדעיים 

 המתבצעים בישראל.

 

 על הפרויקט?כיצד פו
 
חוקרים בעלי מענק פעיל שותפים למהלך, כאשר הם כותבים תקציר נהיר אודות מחקרם  .1

 הנתמך על ידי הקרן, בצמוד להגשת הדוח המדעי המסכם.
 
לשונית מקצועית ומפורסמים -תקצירים הנמצאים מתאימים להנגשה, עוברים עריכה מדעית .2

 באתר הקרן, רק לאחר אישור החוקר. 
 

ה עתה את המחקרים שנאספו עד כה. מפעל העריכה נמשך, ומחקרים נוספים יתווספו הקרן משיק
למאגר באופן שוטף. סיפורי מחקר שהוגשו ואינם מופיעים עתה במאגר, עשויים להיות בשלבים 

 שונים של תהליך העריכה המקצועית.
 

 בחזרה לטבלה   גר התקציריםעיון במא

 

 

 

https://agriscience.co.il/docs/calls/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20%D7%A7%D7%A8%D7%9F%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%202020%2031.12.pdf
https://agriscience.co.il/docs/forms/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94_%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8.pdf
http://agriscience.co.il/docs/forms/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94%20%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%94%202019.pdf
https://agriscience.co.il/kolotkorim_sec/KolotKorim.aspx
https://www.isf.org.il/#/layman-reports


 

 

 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,
 

 לבכם, מספר הודעה מטעם רשות המחקר:לתשומת 

 
 :עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות

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 בן עיון בדוא"ל:הצעות מחקר יש להעביר לרשות המחקר לאלונה     ·      

          03-9371402 

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

 ac.ilalonaba@ariel. : לאחר מכן יש לשלוח אותו לכתובת האימייל כנדרש.

 

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

 

http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/portal-for-research-and-development
http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/funding-opportunities-external/research-authority-online-kolkore
http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/funding-opportunities-internal
http://www.ariel.ac.il/research/authority/about
mailto:alonaba@ariel.ac.il
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/forms/587-Matching_Fund_Application_4ed_10.11.17.doc
mailto:alonaba@ariel.ac.il

