
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

8.4.19 - 15.4.19  

 ♦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

 

פקולטותמתאים ל קול קורא  

 

 משרד האנרגיה

 

 10/2019קול קורא 

 

תכנית ההזנק של משרד האנרגיה להגשת 

 להשקעת המשרד במו"פ   הצעות

 בנושאי אנרגיה, דלקים, מים ואנרגיה, 

 התייעלות אנרגטית, כריה וחציבה

 

 

 

The International Foundation for 

Research in Experimental 

Economics (IFREE) 

 

Small Research Grants Program 

 

 



 

Juvenile Diabetes Research 

Foundation (JDRF) 

 

Project Concepts (Strategic Research 

Agreement) 

 

Conference Grants 

 

 
 

 

The IBM Center for 

The Business of Government 

 

2019 – 2020 Call 

for Research Report Proposals 

 

 

 

Thrasher Research Fund 

 

E.W. "Al" Thrasher Awards 

 

 

 עדכונים ותזכורות

 

 המשרד להגנת הסביבה

 לשכת המדענית הראשית

 

 היבטים סביבתיים של

 תחליפי נפט לתחבורה

 

 

 

The National Center for 

Responsible Gaming (NCRG) 

 

2019 Large Grant 

 

 

 

Binational Industrial Research and 

Development Foundation (BIRD) 

 

 

 



 

BIRD Energy 

 

U.S - Israel Joint Energy  

Call for Proposals 

 

An Update for AU Researchers 

 

 קולות קוראים פנימיים

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 

 באוניברסיטה לחברי מחקר לעידוד קורא קול

 בכיר סגל

   2019אפריל  

 

 

 

 הודעות רשות המחקר

 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות 

 

 
 

 

 
 

 משרד האנרגיה
 

 10/2019קול קורא 

 ד האנרגיה להגשת הצעות תכנית ההזנק של משר

 להשקעת המשרד במו"פ בנושאי אנרגיה, דלקים, מים ואנרגיה, 

 התייעלות אנרגטית, כריה וחציבה



 
משרד האנרגיה באמצעות אגף המדען הראשי הציב לעצמו כמטרה להפוך את ישראל למרכז 

כריה  מצוינות בתחומי האנרגיה החלופית, המתחדשת, תחליפי הנפט, התייעלות האנרגטית,

 וחציבה.

 

כאחד האמצעים להשגת מטרה זו ייחד המשרד משאבים לצורך "תכנית הזנק" אשר ממומנת 

 מכספי המשרד ותכליתה לעודד יזמים להשתלב בתחומים אלה.

 

 : אנרגיה, דלקים, מים ואנרגיה, התייעלות אנרגטית, כריה וחציבהתחומי המחקר

במקרים  TRL 5נספח כ'( עם אפשרות ל )ע"פ TRL בסולם  4-2תכנית זו מיועדת לשלבים 

 מסוימים. 

 

 מהתקציב המאושר של היזם למטרה זו, %62.5השתתפות של עד  :תקציב

 . ₪ 750,000ועד תקרה של 

 

  7, רח' בנק ישראל 2, בבניין ג'נרי 09:00, בשעה 1.5.19כנס מציעים יערך ביום ,

 ., בחדר ישיבות 2ירושלים, קומה 

 
 ובה. למעוניינים להשתתף נא לשלוח שם המשתתף ות.ז. ההשתתפות בכנס אינה ח

 . ilanin@energy.gov.ilלאימייל: 

 
 .28.4.19 האפשרות להגשה תיפתח בתאריך 

 

 15.5.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (14:00)עד השעה  29.5.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

  בחזרה לטבלה    עמוד הבית   קול קורא 

 
 

 
 

The International Foundation for Research in 

Experimental Economics (IFREE) 
 

Small Research Grants Program 

 

The International Foundation for Research in Experimental Economics (IFREE) 

was inspired originally by Mary Caslin Ross and the work of Dr. Vernon L. 

Smith to support research and education in experimental economics. 

 

mailto:ilanin@energy.gov.il
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/tender_10_2019
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/tender_10_2019


The IFREE Small Grants Program provides funding for research projects that are 

consistent with IFREE’s Mission Statement and IFREE’s “principles of belief.” 

Research Fields: Investigators are encouraged to carefully read the “Inspiration 

Anchoring IFREE” page. 

 

Budegt: Up to $10,000  

 

RDA Deadline: 18.7.19 , 16.1.20 

Deadline: 1.8.19 , 1.2.20 

 

Call for Proposals    Previously Awarded Grants     Submission Form    Cover Page 

Form 

Home Page    Back to Table 

 
 

 
 

Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) 
 

Project Concepts (Strategic Research Agreement) 
 
 

JDRF’s Strategic Research Agreements provide research funding for single or 

multiple investigators to address critical gaps and challenges and potential 

breakthroughs in Type 1 diabetes research.  

 

The Strategic Research Agreement is a partnership between Investigator(s) and 

JDRF Scientists to help address roadblocks and accelerate JDRF’s mission 

through support of cutting-edge scientific investigation.  

Research Fields: Type 1 diabetes research. 

 

An investigator interested in pursuing a research opportunity with JDRF must 

submit a Project Concept. Project Concepts are selected on the basis of 

programmatic fit and robustness of the concept. Projects that hold a prospect for 

transformative breakthroughs that prevent, treat or cure Type 1 diabetes will be 

given top priority. 

 

 

http://ifreeweb.org/about/
http://ifreeweb.org/about/inspiration-anchoring-ifree/
http://ifreeweb.org/about/inspiration-anchoring-ifree/
http://ifreeweb.org/research/the-ifree-small-grants-program/
http://ifreeweb.org/small-grants-awarded/
http://ifreeweb.org/the-ifree-small-grants-program-application/
https://ifreeweb.org/wp-content/uploads/2015/01/applicationtemplatePDFForm.pdf
https://ifreeweb.org/wp-content/uploads/2015/01/applicationtemplatePDFForm.pdf
http://ifreeweb.org/


 

Budget and Period: The budget and duration of funding are variable and 

continued funding is based on satisfactory effort and quarterly progress on 

milestones.  
 
 

RA Deadline (LOI): 18.7.19 , 22.10.19 

Deadline (LOI): 1.8.19 , 4.11.19 

Call for Proposals   Information on Strategic Research Agreements   Submit a 

Project Concept    Back to Table 

 

Conference Grants 
 

The JDRF invites the research community to submit proposals for the support of 

scientific meetings, conferences, and workshops relevant to the JDRF mission. 

 

Research Fields: Relevance to the JDRF mission: type 1 diabetes research. 

For More information, please see the Research Priorities on the JDRF website. 

 

Budget and Period: Up to $ 5,000, budget amount varies.  

 

Letters of intent and accompanying documents should be sent 3-6 months prior to 

the conference to the appropriate Scientific Program Staff. 

 

In general, complimentary registration for a designated member of JDRF staff, or 

JDRF guests, is required for JDRF sponsorship of a meeting. 

 

RA Deadline (LOI): Rolling (Two weeks prior chosen submission deadline) 

Deadline (LOI): Rolling 

Call for Proposals   Application Form   How to Apply - General Info   Back to Table 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://grantcenter.jdrf.org/rfa/project-concepts-strategic-research-agreement/
http://grantcenter.jdrf.org/information-for-applicants/grant-mechanism-descriptions/strategic-research-agreements/
https://jdrf.smartsimple.us/s_Login.jsp
https://jdrf.smartsimple.us/s_Login.jsp
http://grantcenter.jdrf.org/information-for-applicants/research-priority-areas/
http://grantcenter.jdrf.org/contact-jdrf-research-staff/
http://grantcenter.jdrf.org/information-for-applicants/grant-mechanism-descriptions/conference-grants/
http://grantcenter.jdrf.org/wp-content/uploads/2016/11/JDRF_Conference_Grant_Application.docx
http://grantcenter.jdrf.org/information-for-applicants/how-to-apply/


 
 

 
 

 

The IBM Center for 
The Business of Government 

 

2019 – 2020 Call  

For research Report Proposals 

 
The aim of the IBM Center for The Business of Government is to tap into the best 

minds in academe and the nonprofit sector who can use rigorous public 

management research and analytic techniques to help public sector executives 

and managers improve the effectiveness of government.   
 

 

Research Fields: The foundation is looking for very practical findings and 

actionable recommendations – not just theory or concepts - in order to assist 

executives and managers to more effectively respond to mission and 

management challenges. 

Read our research announcement. 

 

Individuals receiving a stipend should produce a 10,000- to 12,000-word report.  

Recipients will select the start and end dates. The report should be written for 

government leaders and public managers, providing very practical knowledge and 

insight. 
 
 

Budget and Period: $20,000 for each report 
 
 

RA Deadline: 12.9.19 

Deadline: 1.10.19  (For your attention: The date falls on the holiday of Rosh 

Hashana). 

Call for Proposals   Apply Online   Back to Table 

 

http://www.businessofgovernment.org/sites/default/files/2019%20-%202020%20Research%20Announcement.pdf
http://www.businessofgovernment.org/content/research-stipends
https://form.jotform.com/81724805544156


 

Thrasher Research Fund 

E.W. "Al" Thrasher Awards 
 

The purpose of the E.W. "Al" Thrasher Awards is to improve children's health 

through medical research, with an emphasis onprojects that have the potential to 

translate into clinically meaningful results within a few years. 

 

Research Fields: Applications that address a variety of significant pediatric 

problems. Both incidence and severity are considered when determining the 

significance of the proposed topic.  

 

Ideal applications for this award address significant health problems that affect 

children in large numbers and offer the potential for practical solutions to these 

problems. Such solutions should be innovative and have the potential for broad 

applicability with low financial and/or technical barriers to implementation.  

 

 Hypothesis-driven research is preferred over exploratory, hypothesis-

generating research. Projects with a shorter distance to clinical applicability 

are given priority. 

 
Period and Budget:  The grant amount is based on the actual budgetary needs of 

the project. The duration of the project can be up to three years. 

In 2012-2016 the median grant was $320,000 (for the whole period). 
 
 
RDA Deadline (Concept Papers): On a Rolling Basis 

Deadline (Concept Papers): On a Rolling Basis 

 

Call for Proposals and Guidelines   Concept Paper Instructions and Template 

Home Page    Back to Table 

 

 

https://www.thrasherresearch.org/al-thrasher-award?lang=eng
https://content.ldschurch.org/thrasher/bc/thrasher/Downloads/Template-EWAT%20Concept%20Paper.docx
https://www.thrasherresearch.org/


 

 •●♦  עדכונים ותזכורות  •●♦
 

 

 
 

 המשרד להגנת הסביבה

 לשכת המדענית הראשית
 

 היבטים סביבתיים של תחליפי נפט לתחבורה
 

קול קורא לקבלת הצעות למחקרים  המשרד להגנת הסביבה, לשכת המדענית הראשית, מפרסם

 .ולסקרים בתחום הגנת הסביבה, בנושא: היבטים סביבתיים של תחליפי נפט לתחבורה

 
 במסגרת פנייה זו ניתן להגיש הצעות למחקרים מדעים וסקרים.

 כל אחת מסוגי העבודות צריכה לכלול גם המלצות למשרד לדרכי פעולה מיטביים בנושא.

 

 יוכלו להגיש, במסגרת קול קורא זה, הצעות למחקרים בנושאים הבאים:: המציעים תחומי מחקר

 ההשלכות הסביבתיות של תחליפי נפט לתחבורה כולל שימוש יעיל במשאבי טבע: (1

ניתוח מחזור חיים להנעות חלופיות לרבות התייחסות ליעילות אנרגטית ופליטות  (א)

לסוגי כלי הרכב גזי חממה בהשוואה להנעה קונבנציונלית. יתקבלו הצעות ביחס 

 הבאים:

 מוניות היברידיות וחשמליות 

 מכוניות חשמליות שיתופיות 

  משאיות מונעות גז טבעי דחוס 

מדידה של רמות רעש בתחבורה הנשענת על תחליפי נפט בהשוואה לתחבורה  (ב)

 קונבנציונלית. 

מדידה של רמות קרינה בלתי מייננת בכלי רכב חשמליים בהשוואה לתחבורה  (ג)

 . קונבנציונלית

עריכת סקר משתמשים למיזמי שיתוף הרכב החשמלי הפועלים בערי ישראל.  (ד)

הסקר יכלול בין היתר בחינה של היקף השימוש )כגון מס' משתמשים ונסועה(, 

ויתור על רכב פרטי, השפעה על השימוש בתחבורה ציבורית וברכב פרטי. 

 .()המשרד יסייע ביצירת הקשר עם הרשויות המקומיות והחברה המפעילה



מדידות של פליטות מזהמי אוויר וגזי חממה בעת הנעת רכבים בתערובות ביודיזל  (ה)

 )מפסולת ומאצות( עם סולר, לעומת סולר נקי.

מדידת זהום האוויר הנפלט בזמן נסיעת אמת ברכב מונע גז טבעי בהשוואה  (ו)

 . Portable Emission Measurement Systemבאמצעות מכשיר  לדיזל 

ידת כמות הדלק הנפלטת לסביבה מאקדחי התדלוק בעת מחקר השוואתי למד (ז)

-תדלוק כלי רכב בבנזין ובתחליפי נפט כתוצאה מטפטוף ואידוי. ניתוח סביבתי

כלכלי של עלות מניעת הטפטוף והאידוי באמצעים טכנולוגים אל מול עלות הנזק 

 הסביבתי ללא שימוש באמצעי מניעת הפליטה לסביבה. 

רכב דו גלגליים מונעי חשמל כגון: אופנועים, קטנועים,  סקירת מדיניות לקידום כלי (ח)

 אופניים וקורקנט.

 ישימות שילוב אנרגיה סולרית בהנעה חשמלית. (ט)

השפעה של כניסת רכבים אוטונומיים חשמליים על העלויות החיצוניות מתחבורה  (י)

 בישראל ובחינת כלים רגולטוריים למזעור עלויות אלו.

הנפלטים מכלי רכב המונעים בתחליפי דלקים  (PNמדידות של מספר החלקיקים ) (יא)

 בהשוואה לדלקים קונבנציונליים.

השלכות סביבתיות של מתקני הפקה, עיבוד, אחסון הולכה וחלוקה של תחליפי נפט  (2

 לתחבורה

 רגולציה סביבתית וסטנדרטיזציה של תחליפי נפט לתחבורה (3

 

 : תקופה ותקציב

 

 עד שנה., לתקופה של  ₪ 100,000עד הצעות לסקרים: 
 

 , לתקופה של עד שנתיים. ₪ 250,000עד הצעות לסקרי היתכנות: 
 

 , לתקופה של עד שלוש שנים. ₪ 500,000עד מחקרים: 
 
 

 20.5.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (12:00)עד השעה  3.6.19תאריך הגשה לגוף המממן )הגשה לתיבת המכרזים(: 
 
 

 בחזרה לטבלה    עמוד הבית    קול קורא
 

 
 

 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/EnvInfo/CS-Support/Documents/kk2019/oil-substitutes-for-transportation-research-kk2-2019.docx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/EnvInfo/CS-Support/Pages/support-2019-Chief-Scientist.aspx


 

The National Center for Responsible Gaming 
(NCRG) 

 
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: 

 

• 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 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 

 
 

 
 
 

Binational Industrial Research and 

Development Foundation (BIRD) 

 

BIRD Energy 
 

U.S - Israel Joint Energy Call for Proposals 
 

 עדכון חשוב:
 

 לאומי החדש.-לל במסגרת ההסכם הדוקול קורא זה לא נכ
 

 על כן, נכון לזמן זה, לא ניתן להגיש הצעות לקול הקורא מהמוסד.
 
 

 בחזרה לטבלה
 

 

 

 

 

 

 

 

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/


 

 קולות קוראים פנימיים

 
 

 
 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
 

  2019אפריל -באוניברסיטה  מחקר לעידוד קורא קול

 בכיר סגל לחברי 
 

 לגופים המחקר הצעות של ההגשות את באוניברסיטה ולקדם המחקר את לעודד ממאמצנו כחלק

 .ט"תשע לשנת שלישי רבעוני קורא קול מפרסמת המחקר רשות ,חיצוניים מממנים
 

 הראשונים. בשלביו מחקר למימון באוניברסיטה בכיר סגל לחברי מיועד זה מענק

 .חיצוניים מימון לגופי שיוגש יותר, נרחב למחקר שתיתת זה יהווה שמחקר המטרה

 

 .חוקר אשר הגיש הצעת מחקר לגוף מימון חיצוני בשנתיים האחרונות: תנאי סף

 סגל לחברי וכן באוניברסיטה שנה עד חדשים סגל לחברי מתייחס אינו זה )תנאי

 )האחרונה שבתון בשנה בשנת ששהו

 

 : כל התחומים.תחומי מחקר
 

 למשך שנה אחת. ₪ 20,000: עד יבתקופה ותקצ

 

 נוסף מענק לקבל יוכל לא מהאוניברסיטה, האחרונה בשנה מחקר מענק שקיבל סגל חבר 

 .במקביל

 

 מחקריות תפוקות גונן, רכזת לגב' טלי המחקר לרשות לפנות ניתן נוסף בירור לצורך 

 .talig@ariel.ac.il , וכן במייל  9758906-03 :בטל

 

 12.5.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 בחזרה לטבלה   הנחיות לפורטל רשות המחקר   טופס   קול קורא
 

 

 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,
 

 לתשומת לבכם, מספר הודעה מטעם רשות המחקר:

mailto:talig@ariel.ac.il
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_Ariel_IdudMehkar_04.2019.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_Ariel_IdudMehkar_04.2019_Tofes501.doc
http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/portal-for-research-and-development


 
 :עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות

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

 .ד"ר מיכאל מעוזקר ופיתוח, מדעית לעורך 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 
 

 

 אתר רשות המחקר

 הנחיות כלליות
 

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

          03-9371402 

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

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

 

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