
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

24.6.19 - 01.7.19  

 ♦הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה ♦ 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

 מתאים לפקולטות מילות מפתח קול קורא

 

 משרד הפנים

 משרד האוצר

 

 קול קורא להגשת הצעות בנושא

 ייעול הוצאות השלטון המקומי

 

 

 רשויות מקומיות:

ייעול הוצאות כאמצעי 

 להגדלת סך התקציב הפנוי

 
 

 

 משרד המדע והטכנולוגיה

 

ש צבי ינאי קול קורא למתן מלגות ע"

לאזרחי ישראל ערבים, דרוזים 

 וצ'רקסים

לסטודנטים לתואר שלישי ולמשתלמים 

 2019דוקטורט לשנת -לפוסט

 

 

 

 

 כל תחומי המדעים

 
 



 

McArthur Foundation 
 

100&Change Competition 

 

All fields of Research 

 

 

Facebook Research 
 

Economic Opportunity and 
Digital Platforms request for 

proposals 
 

 

Digital economy and 

online platforms in 

relation to social 

mobility encouragement 

and inequalities in 

opportunity in the U.S. ; 

Digital skills acquisition 

among disadvantaged 

groups 

 

 

Concern Foundation 
 

Conquer Cancer Now Award 
 

 

Cancer genetics ; 

cancer biology ; cancer 

immunology 

 

 

 

Oncology Nursing 

Foundation 

 
Research Grant 

 

 

Oncology nursing 

research 

 

 

John Templeton Foundation 
 

Small Research Grants 

 
Large Research Grants 

 

 

Various fields in the 

Social and Natural 

sciences. 

Please see information 

following the link on 

the right 

 
 

 

 

 כנסים

 

 

 אוניברסיטת אריאל

 HITהמכון הטכנולוגי חולון 

 

 הזמנה למפגש חוקרים 

 קול קורא משותף

 

 

 מגוון תחומים

 
 



 

 

 האקדמיה הצעירה הישראלית

 

 מדעי הרוח הדיגיטליים: כנס 

 הבטחה ומציאות

 

 

 
 

 מדעי הרוח הדיגיטליים
 

 

 

 

Ariel University 

 

2nd Symposium of the Ariel 

Center for Applied Cancer 

Research 
 

* See link to the conference 

program * 

 

 
Translation of new 

information and cancer 

progression mechanisms 

into personalized 

therapies 

 

 

 הודעות רשות המחקר

 

 

 :בכםילתשומת ל

 מגוון אפשרויות מימון פתוחות מאת משרד הביטחון האמריקני:

Department of Defense (DOD) 

 בתכנית:

Congressionally Directed Medical Research Program (CDMRP) 

 :2019הצעות בחודש יולי -הזדמנויות להגשת קדם

Psychological Health and Traumatic Brain Injury Research Program (PH-TBI) 

Gulf War Illness Research Program (GWIRP) 2019 

Hearing Restoration Research Program (HRRP) 2019 

Lung Cancer Research Program (LCRP) 2019 

Melanoma Research Program (MRP) 2019 

 

 הזדמנויות להגשת קדם-הצעות בחודש אוגוסט 2019:

Breast Cancer Research Program (BCRP) 2019 

https://ebrap.org/eBRAP/public/Program.htm?clientAcronym=CDMRP
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=220302
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=216300
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=218300
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=208300
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=216301
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=194903


Duchenne Muscular Dystrophy Research Program (DMDRP) 2019 

Peer Reviewed Cancer Research Program (PRCRP) 2019 

Vision Research Program (VRP) 2019 

 

 קולות קוראים פתוחים:

Broad Agency Announcement (MRMC-BAA) 2019 

Special Operations Command (SOCOM) 2018 

 

 לקבלת מידע נוסף אודות הקולות הקוראים אנא פנו

 הגשה,לרשות המחקר לא יאוחר מאשר שלושה שבועות לפני תאריך ה

 ונשמח לסייע לכם בברור הפרטים ובתהליך ההגשה.

 

 

 הציעו נושאים נוספים לקולות הקוראים שיופיעו בניוזלטר!

 ניתן להעלות נושאים חדשים, שמות של גופי מימון ולהעיר הערות בכל עת 

 בקישור זהידי מילוי השאלון הקצר -על

 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות 

 

 
 

 

 
 

 משרד הפנים

 משרד האוצר
 

https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=218400
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=206300
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=220300
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=184900
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=182900
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=080ofK6t-kC5oIF6mkW8LTznqWLTB8ZNnqdAf77qeyBUQlVRVUs2OEU1VTBQVjdPMkFFSlhTWkE1QS4u


 קול קורא להגשת הצעות בנושא

 ייעול הוצאות השלטון המקומי

 
מעוניינים לקדם הליך במסגרתו ייבחנו דרכים בהם הממשלה יכולה לסייע לרשויות משרד הפנים ומשרד האוצר 

המקומיות לייעל את הוצאותיהן וכל זאת במטרה להגדיל את סך התקציב הפנוי המצוי בידי הרשויות, כך שהן יוכלו 

 לשפר את רמת השירותים הניתנים לתושב.

 
 שרדים שעניינה "ייעול הוצאות השלטון המקומי".: הצעות ורעיונות רלוונטיים לעבודת המתחום המחקר

 30.6.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה   קול קורא 
 

 
 

 
 

 משרד המדע והטכנולוגיה
 

 קול קורא למתן מלגות ע"ש צבי ינאי לאזרחי ישראל ערבים, דרוזים וצ'רקסים

 2019דוקטורט לשנת -שלישי ולמשתלמים לפוסט לסטודנטים לתואר

 

 וצ'רקסים, דרוזים ערבים, לסטודנטים המיועדת המלגות תכנית את זו בשנה גם ממשיך והטכנולוגיה המדע משרד

 מטרת אותה. מרחיב ואף בישראל, גבוהה להשכלה במוסדות דוקטורט לפוסט ולמשתלמים שלישי לתואר הלומדים

 והצ'רקסים. הדרוזים הערבים, ישראל אזרחי מקרב והמדענים החוקרים פרמס את להגדיל היא התכנית

 
 : כל תחומי המדעים.תחומי המחקר

 
o ברשות המשתלמים תכנית מחקר מאושרת לדוקטורט.תנאי סף למשתלמים לתואר שלישי : 
 
 

 : תקופה ותקציב

 

  :לתקופה של שלוש שנים. ₪ 250,000גובה המלגה לסטודנטים לתואר שלישי , 

 

 לתקופה של שנתיים. ₪ 200,000דוקטורט: -גובה המלגה למשתלמים לפוסט , 

 

 

 6.8.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (15:00)עד השעה  20.8.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_MisradHapnim_MisradHaotsar_06.2019.png


 בחזרה לטבלה   טופס הגשה   עמוד הבית   קול קורא

 

 
 

 
 

McArthur Foundation 
 

100&Change Competition 
 

 All fields of research  
 

100&Change is a MacArthur Foundation competition to fund a single proposal that will make 

measurable progress toward solving a significant problem of our time.  

 

 The proposal is eligible for submission if there is evidence that the solution achieves impact  

and the research team has experience delivering the solution. 

 

Research Fields: All fields of research. 

The competition is open to various ideas that identify a single problem and its proposed solution. 

Application should propose real, measurable solution to significant problems 

from any field or sector. 

 

Budget: 100&Change is a competition for a $100,000,000 grant. 

Smaller grants may be given to other finalists (up to $15,000,000 in 2017). 

 

Registration Deadline: 16.7.19  

 

RDA Deadline: 23.7.19 

 

Deadline: 6.8.19 (11 AM Central Time) 

 

Call for Proposals   Application Guidelines   Competition Timeline   MacArthur Foundation 

 

Back to Table 

 

 
 

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/1_most_rfp20190619/he/%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D%20%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%A6%D7%91%D7%99%20%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%99%202019.docx
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/1_most_rfp20190619
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/1_most_rfp20190619/he/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%94-%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D%20%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%A6%D7%91%D7%99%20%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%99%202019.docx
https://www.100andchange.org/#home
https://www.100andchange.org/#application
https://www.100andchange.org/#timeline
https://www.macfound.org/


 
 

Facebook Research 
 

Economic Opportunity and Digital Platforms request for proposals 
 
The emergence of new digital marketplaces has revolutionized commerce, transportation, and 

information dissemination. Digital platforms have made it easier to start a business, find a job, 

market a new product, or connect your business to customers.  

 

In addition to creating new avenues for economic opportunity and growth, these platforms have 

also created a new set of economic challenges. These include the potential to exacerbate 

existing inequalities in access to opportunity, particularly for those who lack digital skills. 

 

Research Fields:  

 The goal of this RFP is to enable research into how (and whether) the digital economy and 

online platforms create opportunity and encourage social mobility, as well as identify and 

address inequalities in opportunity in the United States.  

 

 Another area of focus is how tools and programs could help disadvantaged groups 

(including those who lack digital skills) transition into careers that require more digital skills 

or create and grow their businesses. Examples include digital skills training, tools for small 

businesses, job finding platforms, information for low-wage workers, and others. 

 

Topics of interest for this RFP include, but are not limited to: 

 Economic opportunity, social mobility, and income inequality  

 Digital skills training and job finding  

 Small businesses and online tools 

 Inequalities in digital access 

 

Budget and period: Award amount can vary but is typically up to $50,000. 

 The award will be made to the PI’s host institution as an unrestricted gift. Overhead is limited 

to 5% for gifts. 

 

Funding period may vary by proposal. 

 



 Award recipients will be invited to a workshop in Menlo Park, California to discuss their 

findings/insights with Facebook researchers in 2020. Please budget travel for 1-2 PIs to 

attend as a part of the proposed project budget. 

 

RDA Deadline: 25.7.19 

 

Deadline: 9.8.19 (5 PM PST) 

 

 

Call for Proposals   Home Page   Apply Online   Back to Table 

 

 
 

 
 

Concern Foundation 
 

Conquer Cancer Now Award 
 

The Concern Foundation is accepting proposals from young and innovative cancer researchers  

 
Research Fields: Proposals must be hypothesis-driven and centered on cancer genetics, cancer 

biology, or cancer immunology.  

 

 Concern will not fund clinical trials, cancer epidemiology, or behavioral studies. 

 
 

Budget and period: $60,000 , for a period of up to two years. 
 
Priority will be given to proposals from investigators who are well-regarded by their institution and 

have yet to obtain significant outside funding for their work. 

 
 The Foundation accepts proposals every two years. 
 

 
Application System opens on 1.7.19. 

 

RDA Deadline (LOI): 20.8.19 

Deadline (LOI): 5.9.19 (5PM EST) 

https://research.fb.com/programs/research-awards/proposals/economic-opportunity-and-digital-platforms-request-for-proposals/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=EODP_RFP
https://research.fb.com/programs/research-awards/proposals/economic-opportunity-and-digital-platforms-request-for-proposals/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=EODP_RFP
https://www.facebook.com/research-operations/rfp/?title=Economic-Opportunity-and-Digital-Platforms


 
RDA Deadline (Full- by invitation): 19.11.19 

Deadline (Full- by invitation): 5.12.19 (5PM EST) 

 
Call for Proposals    Guidelines   Apply Online   Home Page  Back to Table 

 
 

 
 

Oncology Nursing Foundation 
 

Research Grant 
 

The Oncology Nursing Foundation`s mission is to support cancer nursing excellence 

 

Research Fields: These grants support oncology nursing research. Research projects may 

include pilot or feasibility studies or the development of a new aspect of a program of research.  
 

 Funding preference is given to research that addresses the ONS Research Priorities 

and/or the ONS Research Agenda. 

 

 Funding preference is given to projects that involve nurses in the design and conduct of the 

research activity and that promote theoretically based oncology practice.  

 
Budget and Period: Up to $ 25,000, for a period of two years. 
 
 
RDA Deadline (LOI): 1.8.19 
 

Deadline (LOI):  15.8.19 

 
 
RDA Deadline (Full): 1.9.19 
 

Deadline (Full): 15.9.19  

 
 
Call for Proposals   Home Page    Back to Table 
 

 
 
 
 
 

https://www.concernfoundation.org/apply-for-grant.html
https://www.concernfoundation.org/uploads/4/9/7/8/49783929/2019loiguidelines_final.pdf
https://concernfoundation.smapply.io/
https://www.concernfoundation.org/
http://www.onsfoundation.org/funding-for-nurses/research/research-grant
http://www.onsfoundation.org/funding-for-nurses/research/research-grant


 

 

 
John Templeton Foundation 

 

The John Templeton Foundation serves as a philanthropic catalyst for discoveries relating to the 

deepest and most perplexing questions facing humankind. The Foundation encourages civil, 

informed dialogue among scientists, philosophers, and theologians, as well as between such 

experts and the public at large.  

 
The goal of the Foundation provides grants for independent research that advances its mission. 

Their grants for public engagement help people worldwide engage the fruits of that research and 

explore the Big Questions. 

 

Grant consideration begins with an initial Online Funding Inquiry (OFI) and, if invited, a detailed 

Full Proposal. 

 

Research Fields: The Foundation funds research in the following Areas of Focus: 

 

♦ Science & the Big Questions 

 

♦ Character Virtue Development 

 

♦ Individual Freedom & Free Markets 

 

♦ Exceptional Cognitive Talent & Genius  

 

♦ Genetics 

 

♦ Voluntary Family Planning  

 

 
 

Small Research Grants 
 

Budget: Up to $234,800 (USD) 
 

 The Full Proposal stage for small grants is not governed by any specific calendar. 

Instead, staff will invite Full Proposals with customized due dates that are influenced by 

the project’s anticipated start date, the internal workload of staff, and budget 

considerations. 

 

https://www.templeton.org/funding-areas/science-big-questions
https://www.templeton.org/funding-areas/character-virtue-development
https://www.templeton.org/funding-areas/individual-freedom-free-markets
https://www.templeton.org/funding-areas/exceptional-cognitive-talent-development
https://www.templeton.org/funding-areas/genetics
https://www.templeton.org/funding-areas/voluntary-family-planning


RA Deadline (OFI): 1.8.19 

Deadline (OFI): 16.8.19 

Deadline (Full - by invitation only): Variable 

 
 

Large Research Grants 

 

Budget: More than $234,800 (USD) 
 
RA Deadline (OFP): 1.8.19 

Deadline (OFP): 16.8.19 

RA Deadline (Full - by invitation only): 3.1.19 

Deadline (Full - by invitation only): 17.1.20 

 

 
 
Call for Proposals and Grant Calendar   Funding Areas   Apply Online   Frequently Asked 
Questions  
 
Home Page     Back to Table      

 

 

 כנסים

 
 

 
 

 אוניברסיטת אריאל

 HITהמכון הטכנולוגי חולון 
 

 קול קורא משותף -הזמנה למפגש חוקרים 
 

 הנכם מוזמנים לקחת חלק במפגש חוקרים במסגרת שיתוף הפעולה האקדמי בין אוניברסיטת אריאל

להגשת בקשות למענקי מחקר  AU - HITקול קורא  . במסגרת שיתוף פעולה זה יוצג HITוהמכון הטכנולוגי חולון 

 במימון משותף של שני המוסדות.

 

המפגש מהווה הזדמנות להיחשף לפעילות המחקרית המתבצעת בשני המוסדות ויכול להוות פוטנציאל לשיתוף 

 פעולה מחקרי. חלק ניכר מהמפגש יוקדש להיכרות אישית בין החוקרים ותחומי עניין משותפים למחקר.

 

https://www.templeton.org/grants/grant-calendar
https://www.templeton.org/funding-areas
https://portal.templeton.org/login
https://www.templeton.org/grants/grant-faq
https://www.templeton.org/grants/grant-faq
https://www.templeton.org/


 , 8.7.19המפגש יתקיים ב יום שני, 

 .3ן, באולם הכנסים, בניין , חולו52, גולומב HITמכון הטכנולוגי חולון 

 

 בחזרה לטבלה  הזמנה  קול קורא והרשמה

 

 
 
 

 

 
 האקדמיה הצעירה הישראלית

 

 עי הרוח הדיגיטליים: הבטחה ומציאותכנס מד
 

 

 .מגבלותיו ואת בישראל הדיגיטליים הרוח מדעי תחום התפתחות את להעריך היא העיון יום מטרת

 המגבלות ומהם מהן ישאל זאת ולצד החדשים, החישוביים הכלים שמאפשרים המחקר כיווני את יעריך הדיון

 אלה. כלים על הגוברת בהסתמכותנו הסיכונים

 

 , בבית האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים,27.6.19יום העיון יערך ביום חמישי, 

 , ירושלים.43כיכר אלברט איינשטיין, רח' ז'בוטינסקי 

 

 בחזרה לטבלה   הרשמה  קול קורא ותכנית יום העיון

 

 
 

 
 

Ariel University 
 

2nd Symposium of the Ariel Center for Applied Cancer Research 
 

* See link to the conference program * 

 

The second ACACR conference will highlight how new information on the mechanisms of cancer 

progression are translated into personalized therapies for cancer patients. 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Participation_Ariel_HIT_CFP_8.7.19.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Participation_Ariel_HIT_CFP_Invitation_8.7.19.jpg
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Participation_YoungAcademy_DigitalSocialScience_June2019.pdf
https://digital2019.forms-wizard.co.il/


 

 

The conference will take place on 24.6.19, form 9:00 AM, 

at Ariel University, building 51, floor 2, room 55. 

 

Program  Registration  Back to Table 

 

 

 

 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,
 

 לתשומת לבכם, מספר הודעה מטעם רשות המחקר:

 
 :עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות

יצונית, יכולים להגיש בקשה לעריכה מדעית לעורך של חוקרים שבכוונתם להגיש הצעת מחקר באנגלית לקרן ח

 .ד"ר מיכאל מעוזהרשות למחקר ופיתוח, 

 תן שירותי העריכה.. בקשות אלו יקבלו קדימות במהפורטל 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 
 

 

 המחקר אתר רשות

 הנחיות כלליות

 

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

          03-9371402 

לאחר מכן  ולהחתימו כנדרש. טופס בקשה למימון משלים במקרים בהם נדרש מימון משלים, יש למלא את   ·

 ac.ilalonaba@ariel. : יש לשלוח אותו לכתובת האימייל

 

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

http://www.ariel.ac.il/about-the-center/spokesperson-and-communication/about-spokesman/14268?acm=776905_3185
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