
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

15.7.19 - 22.7.19  

 ♦הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה ♦ 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

 מתאים לפקולטות מילות מפתח קול קורא

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 

 משלחת עם למפגש הזמנה

 CULS מאוניברסיטת חוקרים

 כיה'שבצ

 

 

 :מגוון תחומים

Big Data  ,IOT  למידת מכונה, בינה ,

מלאכותית ; מחקרים בתחום המים, 

אקלים וסביבה, כולל היבטי זיהום ומחזור 

 ;GISחישה, מיפוי נפט וגז : 

אקולוגיה, אגרונומיה, ארכיאולוגיה 

, אופטימיזציה  ORואנתרופולוגיה ; 

 דיסקרטית, אופטימיזציה ;

 חקלאות, מזון ותזונה ועוד.

 פרטים נוספים בקול הקורא  

 

 

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 

 

 :מגוון תחומים

 



 מחקרי פעולה-לשיתוף קורא קול

 פראג  CULS עם

 
 * הזדמנות ייחודית לשיתוף פעולה

 עם חוקרים מצ'כיה *

 

 

Big Data  ,IOT  למידת מכונה, בינה ,

מלאכותית ; מחקרים בתחום המים, 

אקלים וסביבה, כולל היבטי זיהום ומחזור 

 ;GISחישה, מיפוי נפט וגז : 

אגרונומיה, ארכיאולוגיה אקולוגיה, 

, אופטימיזציה  ORואנתרופולוגיה ; 

 דיסקרטית, אופטימיזציה ;

 חקלאות, מזון ותזונה ועוד.

 פרטים נוספים בקול הקורא  

 

 

  אוניברסיטת אריאל בשומרון

 

 (HITהטכנולוגי חולון )המכון 

 

 פעולה מחקרי-לשיתוף קול קורא

 

 
 :מגוון תחומים

;  AIאתגרי הגיל השלישי והרביעי ; סייבר ; 

Fintech  חירום ואפר"ן ; טכנולוגיות ועיצוב ;

מסייעים ; בריאות דיגיטלית ; טכנולוגיות 

 למידה

 

 

 

 משרד החינוך

 לשכת המדען הראשי

 

 27/7.19מס  קורא קול

 תשתיות בנושא ופיתוח למחקר

 לקידום ארגוניות כבסיס ושגרות

 חברתיות רגשיות מיומנויות

 הביניים בחטיבות

 

 

קידום מיומנויות חברתיות ורגשיות בחטיבות 

 הביניים באמצעות

קידום ושימור של סביבות ארגוניות יצירה, 

תואמות, תכניות להכשרת מורים ומנהלים 

 בתחום זה

 

 

 המוסד לביטוח לאומי
 

 קול קורא -קרן המחקרים 

 

 

תכניות הביטוח הסוציאלי: מדידת איתנות ; 

 מימון הביטוח הסוציאלי: כביה מהציבור

אל מול ממימון ממשלתי ; חיזוי הרכב 

האוכלוסייה ; פיתוח מודל חברתי למשק 

הישראלי ; מודלים של פנסיה תעסוקתית 

 חובה

 

 

 

Velux Foundation 
 

Research Grants 

 

Daylight research: 

Use of daylight and its effects on 

humans and nature ; possible  

 



  

connection to architecture , health 

sciences ; daylight technology ; 

 

Healthy aging ; ophthalmology and 

more. 

 

The Welch Foundation 

 
Welch Award in Chemistry 

 

 

 

Chemical research 

 

 

American Psychological 

Foundation (APF) 

 
Visionary Grants 

 

 

Applying psychology to at-risk 

vulnerable populations ; preventing 

violence ; the connection between 

behavior and health ; understanding 

and eliminating stigma and prejudice 

 

 

 

Volkswagen Foundation 

 
Artificial Intelligence and the 

Society of the Future 

 
Planning Grant 

 

Full Grant 
 

 

Interdisciplinary research: 

Engineering and Social Sciences 

in connection to  

Artificial Intelligence research 

 

 

The Environmental 

Research & Education 

Foundation (EREF) 

 
General Request for 

Proposals: 

Research in Sustainable Solid 

Waste Management 

 

 

 

 

Sustainable solid waste 

management 

 
 
 



 

Obesity Society 

 

WW Karen Miller-Kovach 

Research Grant 

 

 

 

Development of weight-loss 

intervention that includes 

digital tools 

 

 

  עדכונים ותזכורות
 

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 הרשות למחקר ופיתוח

 

 קול קורא למענק 

 ISF -עריכה מדעית מורחבת 

 

 
 

 כל התחומים

 

 

 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

Lung Cancer Research Program (LCRP) 2019 

Melanoma Research Program (MRP) 2019 

 

 הזדמנויות להגשת קדם-הצעות בחודש אוגוסט 2019:

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

Breast Cancer Research Program (BCRP) 2019 

Duchenne Muscular Dystrophy Research Program (DMDRP) 2019 

Peer Reviewed Cancer Research Program (PRCRP) 2019 

https://ebrap.org/eBRAP/public/Program.htm?clientAcronym=CDMRP
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=220302
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=194903
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=218400
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=206300


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

 לרשות המחקר לא יאוחר מאשר שלושה שבועות לפני תאריך ההגשה,

 לסייע לכם בברור הפרטים ובתהליך ההגשה.ונשמח 

 

 

 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 

 

 
 

 

 
 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
 

 כיה'שבצ CULS מאוניברסיטת חוקרים משלחת עם למפגש הזמנה
 

 באוניברסיטת התארחנו האזרחית השנה האחרון, בתחילת פברואר בחודש אתכם שעדכנו כפי
Czech University of Life Sciences (CULS)מחקרי פעולה לשיתוף הסכם לביקור, נחתם בפראג. בהמשך  

 .CULS -ל  אריאל אוניברסיטת בין
 

 20-משלחת של כ 3.9.19בתאריך אנו שמחים לבשר כי במסגרת שיתוף פעולה זה, תגיע לאוניברסיטת אריאל 

 . החוקרים יגיעו אלינו על מנת להכיר את האוניברסיטה והזדמנויות שיתוף הפעולה עם חוקריCULS-חוקרים מ

 אוניברסיטת אריאל. יחד איתם יגיעו נציגי ההנהלה על מנת לדון בהעמקת הקשר בין שני המוסדות.

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


 
 בות:שיגיעו לאוניברסיטה עוסקים בתחומים מגוונים, לר CULS-החוקרים מ: תחומי העניין של החוקרים

 
 Big Data  ,IOT למידת מכונה, בינה מלאכותית וכדומה , 

 מחקרים בתחום המים, אקלים וסביבה, כולל היבטי זיהום ומחזור 

 GIS – חישה, מיפוי נפט וגז 

 אקולוגיה, אגרונומיה, ארכיאולוגיה ואנתרופולוגיה 

 OR אופטימיזציה דיסקרטית, אופטימיזציה ועוד , 

 חקלאות, מזון ותזונה 

 
 עוסקים במגוון תחומים נוספים, לרבות: הנדס ומכטרוניקה, אנרגיה, ביואינפורמטיקה ועוד. CULSחוקרי 

 על מנת ללמוד עוד על האוניברסיטה וחוקריה. CULSבאתר האינטרנט של מומלץ לעיין 

 

זכאים להגיש בקשה למענק ייעודי  CULS-חברי סגל בכיר מאוניברסיטת אריאל שישתפו פעולה עם חוקרים מ 

 (.פרטים בקול הקורא מטהלקידום השת"פ המחקרי )

 
 , יום שלישי, ולעקוב אחר הפרסומים.3.9.19אנו קוראים לכם לשריין ביומנכם את התאריך 

 
, סגנית מנהל הרשות למחקר אורית טסהניתן להפנות ל CULSבנושאים הקשורים לשיתוך הפעולה עם שאלות 
 ופיתוח.

 
 בחזרה לטבלה   עקבו אחר הפרסומים –מסמך הזמנה מוקדמת 

 

 
 

 
 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
 

 פראג CULS עם מחקרי פעולה לשיתוף קורא קול
 

 ם מצ'כיה *פעולה עם חוקרי * הזדמנות ייחודית לשיתוף

 
 אנו מפרסמים כחלק ממאמצנו לעודד את המחקר באוניברסיטה ואת שיתופי הפעולה עם חוקרים מחו"ל, 

 Czech University of Life Sciences  -קול קורא ייעודי זה, לעידוד שיתוף פעולה מחקרי עם חוקרים מ 

(CULS). 

 

 -באוניברסיטה המעוניינים לקדם את שיתוף הפעולה שלהם עם חוקרים ממענק זה מיועד לחברי סגל בכיר 

CULS. 

 –שיתוף פעולה זה אמור להניב בהמשך פרסום מאמרים משותפים והגשת הצעות מחקר משותפות )לדוגמא 

 צ'כיה של משרד המדע וכדומה(. -במענה לקול קורא לשת"פ ישראל 

https://www.czu.cz/en/
mailto:oritta@ariel.ac.il
mailto:oritta@ariel.ac.il


 

 :זכאות להגשה

 , אחד מכל מוסד.PHDשני חברי סגל בדרגת רשאים להגיש הצעת מחקר לפחות  .1

 הגיש האחרונות שבשנתיים בתנאי לקרן בקשה להגיש רשאי אריאל מאוניברסיטת בכיר סגל חבר .2

 באוניברסיטה שנה עד חדשים סגל לחברי מתייחס אינו זה תנאי חיצוני. מימון לגוף מחקר הצעת

 .האחרונה בשנה שבתון בשנת ששהו סגל לחברי וכן

 

על מנת ללמוד עוד על האוניברסיטה  CULSבאתר האינטרנט של מגוון תחומים, ניתן לעיין : תחומי מחקר

 וחוקריה.

 

 חודשים. 18, לתקופה של עד  ₪ 20,000: עד תקופה ותקציב

 ו לחילופי סטודנטים לתאריםו/א CULS-במסגרת של התפקיד ניתן יהיה לבקש הוצאות אירוח של החוקר מ

 מתקדמים ופוסט דוקטורנטים.

 

 המחקר. רשות של הפורטל באמצעות תוגש המחקר הצעת

 

 30.10.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 

 בחזרה לטבלה   טופס הגשת בקשה   קול קורא
 

 
 

 
 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 (HITהמכון הטכנולוגי חולון )
 

 פעולה מחקרי -לשיתוף קול קורא  
 

מכון טכנולוגי חולון מעוניינים להדק את הקשרים ביניהם ולעודד פעילות מחקרית  HIT -אוניברסיטת אריאל ו

 משותפת

 בין חוקרי שני המוסדות באמצעות תמיכה במחקרים משותפים. 

 

לתמיכה ולקידום פעילויות מחקר משותפות לחברי המיועדת  HIT- AUקרן מחקר משותפת שני המוסדות הקימו 

סגל משני המוסדות, זאת במטרה להעמיק את ההכרות המדעית בין חוקרי שני המוסדות, בין היתר לשם הצעת 

 מחקרים משותפים לגופי מימון בארץ ובחו"ל. 

 

 :זכאות להגשה

 .רשאים להגיש הצעת מחקר לפחות שני חברי סגל, אחד מכל מוסד 

https://www.czu.cz/en/
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_Ariel_CULS_30.10.2019.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_Ariel_CULS_30.10.2019_Tofes.docx


 כיר מאוניברסיטת אריאל רשאי להגיש בקשה לקרן בתנאי שבשנתיים האחרונות הגיש הצעת חבר סגל ב

מחקר לגוף מימון חיצוני. תנאי זה אינו מתייחס לחברי סגל חדשים עד שנה באוניברסיטה וכן לחברי סגל 

 ששהו בשנת שבתון בשנה האחרונה. 

 

 ושאים הבאים:: השנה, הוועדה תיתן עדיפות מסוימת למחקרים בנתחומי מחקר

 אתגרי הגיל השלישי והרביעי 

  ,סייברAI ,FINTECH 

 חירום ואפר"ן 

 טכנולוגיות ועיצוב מסייעים 

  בריאות דיגיטלית 

 טכנולוגיות למידה 

 

 למרות האמור לעיל, ניתן להגיש לוועדה הצעות מחקר בכל תחום.

 

 , לתקופה של עד שנה אחת. ₪ 40,000: עד תקופה ותקציב

 
 המחקר. רשות של הפורטל באמצעות אריאל מאוניברסיטת הסגל חבר ידי על תוגש המחקר הצעת

 

 :בכל שאלה ניתן לפנות לאנשי הקשר הבאים

 ayeletbe@ariel.ac.ilמוזמנים לפנות לגב' אילת בנקוביץ' , בכתובת המייל:  חוקרי אוניברסיטת אריאל

 talira@hit.ac.ilאלוני , בכתובת המייל: -מוזמנים לפנות לגב' טלי ריין HITחוקרי 

 

 26.8.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 

 בחזרה לטבלה    טופס הגשת בקשה   קול קורא
 

 
 

 
 

 משרד החינוך
 לשכת המדען הראשי

 
 ארגוניות ושגרות תשתיות בנושא ופיתוח למחקר 27/7.19מס  קורא קול

 הביניים בחטיבות חברתיות רגשיות מיומנויות לקידום כבסיס

mailto:ayeletbe@ariel.ac.il
mailto:talira@hit.ac.il
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_Ariel_HIT_26.08.2019.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_Ariel_HIT_26.08.2019__Tofes.pdf


 

 שלבית, הכוללת גם את חטיבות הביניים,-והמטרות שבמעבר למערכת חינוך תלת החזון אף על

  ביניים. בחטיבת והלימודים היסודי הספר מבית המעבר של שליליות השפעות מצביעים על מחקרים מגוון

 

 מיומנויות של שמוקדן טיפוח תכניות ישראל, ביניהן בעולם, שונות חינוך במערכות מיושמת האחרונים בעשורים

 התפתחותם את לקדם היא אלו של תכניות (. מטרתןSocial-Emotional Learning - SELרגשיות ) חברתיות

 ניהול של פרקטיקות שיפור ותומכת, בטוחה למידה יצירת סביבת באמצעות תלמידים של והרגשית החברתית

 .וקהילתית בית ספרית כלל מעורבות וטיפוח כיתה

 

 התלמידים של את רווחתם המקדמת ספרית ובית כיתתית סביבה של ליצירה SEL תכניות של הפוטנציאל אף על

 ובשגרות בתשתיות טמון אלו תכניות אפקטיבית של ובהפעלה ביישום מרכזי הביניים, חסם חטיבות והמורים

 .ספרית הבית הסביבה מבוססת עליהן הארגוניות

 

 התערבות ולפיתוח תכניות למחקר הצעות לקבלת בזאת פונה הראשי המדען לשכת באמצעות החינוך משרד

  חברתיות רגשיות מיומנויות ארגוניות כמקדמות ושגרות תשתיות בנושא ומורים מנהלים של מקצועי ופיתוח

 .הביניים בחטיבות

 

 :מטרות המחקר
 

 ארגוניות סביבות ושימור של קידום יצירה, שמוקדו מחקר ומבוסס מוצלח מודל של גיבוש או זיהוי 

 .הביניים בחטיבות ורגשיות חברתיות מקדמות מיומנויות אשר וכיתתיות( ספריות קהילתיות, בית(

 הביניים זו בחטיבות תכנית ליישום ומורים מנהלים להכשרת תכנית של והערכה יישום ,פיתוח. 

 
 חודשים. 48, לתקופה של עד  ₪ 1,000,000: עד תקופה ותקציב

 

  חוקרים ראשיים. 1-4ניתן להגיש את ההצעה בקבוצת מחקר של בין 

 

 המורכב שיפוט צוות בפני 26.9.2019 או 24.9.2019 בתאריכים המחקר את להציג יוזמנו ההצעות מגישי 

 .למחקר בנוגע הבהרה על שאלות ולענות במשרד תפקידים עלימב

 

 2.9.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (11:00)עד השעה  16.9.19תאריך הגשה לגוף המממן )לתיבת המכרזים(: 

 בחזרה לטבלה   מידע עבור קול קורא זה בתחתית העמוד -עמוד הבית    קול קורא ונספחים 

 

 
 

 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_MisradHahinuh_16.9.19.pdf
https://edu.gov.il/sites/ChiefScientist/ongoingresearches/call-for-proposal/Pages/call-for-researches.aspx


 

 המוסד לביטוח לאומי
 

 קול קורא -קרן המחקרים 

 

המוסד לביטוח לאומי מממן מחקרים, שלהם זיקה הדוקה למטרותיו ולתחומי פעילותו, מחקרים שיוסיפו ידע שיש 

ת ובהערכת השלכותיה, ו/או מחקרים העוסקים בסוגיות המונחות כלכלי-בו כדי לסייע בעיצוב המדיניות החברתית

 .כלכלית או המצויות בדיון ציבורי-על סדר היום של קובעי המדיניות החברתית

 

 :השנה תינתן עדיפות גבוהה למחקרים העוסקים בנושאים הבאים: תחומי מחקר

 

 .מדדים לאיתנות פיננסית של תכניות הביטוח הסוציאלי 

  מודלים וניסיון  -הביטוח הסוציאלי דרך גבייה מהציבור )עובדים ומעסיקים( אל מול מימון ממשלתי מימון

 בינלאומי.

 .מודלים לחיזוי הרכב האוכלוסייה בישראל ליובל הבא, לצרכים שונים של פעילות הביטוח הלאומי 

 .השוואות בינלאומיות על נושאים ממוקדים שעל סדר היום של הביטוח הלאומי 

  פיתוח מודל חברתי למשק הישראלי, שיספק הערכות שוטפת על השפעת צעדי מדיניות על מצב

 הכלכלית, העוני ומידת אי השוויון בחברה. הרווחה

 .מודלים של פנסיה תעסוקתית חובה, כולל היבטים של השוואה בינלאומית 

 

 .נושאי המחקר העיקריים למימוןלנושאים נוספים אנא ראו את 

 

 .₪ 200,000עד  : תקופה ותקציב

  200,000עולה על מחקר שעלותו הכוללת ₪: 

 המוסד רשאי להתנות את אישור המענק בהשתתפותם של גורמים נוספים. 

 .במקרה דנן, יציג החוקר אישור למימון משלים בעת הגשת המסמכים לחתימה על ההסכם

  400,000מחקרים שתקציבם הכולל עולה על ₪: 

 הנתונים שאינו קיים, , וזאת כאשר המחקר כרוך בבניית בסיסיבמקרים חריגים בלבדיאושרו 

או כשמדובר בסקר ליצירת מאגר נתונים רחב היקף. עדיפות תינתן להצעות למאגרי נתונים הרלוונטיים 

 .למוסד

 
  לסטודנטים לקראת לתואר שלישי. ₪ 40,000 בנוסף, בכל שנה יוענקו מענקים ספורים בסכום של עד 

 

 17.12.19:  תאריך הגשה לרשות המחקר

 31.12.19הגשה לגוף המממן )חוזר מידי שנה(: תאריך 

 בחזרה לטבלה    עמוד הבית    הנחיות וטפסים   קול קורא
 

 
 

https://www.btl.gov.il/Mediniyut/BakashatNetunim/Pages/%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%99%20%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%A2%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F.aspx
https://www.btl.gov.il/Mediniyut/BakashatNetunim/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/Mediniyut/BakashatNetunim/Pages/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9F%20%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D.aspx
https://www.btl.gov.il/Pages/default.aspx


 

 
 

Velux Foundation 
 

Research Grants 
 

The Velux Foundation supports research that brings forward innovative ideas in its 

funding areas, aiming to create impact with the research results that transfers beyond 

the borders of a single discipline.  

 

Research Fields: Funding areas: 

 Daylight: Use of daylight and its effects on humans and nature 

 Healthy Ageing 

 Ophthalmology 

 For more information on our focus funding areas read more here or follow the links 

 Excellent research projects within the foundation’s legal purpose but outside focus areas 

above can be considered 

 

Budget and Period: Approx. CHF 50,000 – CHF 100,000 , for a period of 1-4 years. 

Use NIS for the project budget. 
 
RA Deadline (Pre-Proposal): 12.9.19 

Deadline (Pre-Proposal): 30.9.19 (26.9.19 is the last working day prior the autumn holidays) 

 

Call for Proposals   Research Areas   Application Guidelines   Application Template 
 

Home Page    Back to Table 

 

 
 

 

https://veluxstiftung.ch/funding-areas/daylight-research/
https://veluxstiftung.ch/funding-areas/healthy-ageing-research/
https://veluxstiftung.ch/funding-areas/ophthalmology-research/
https://veluxstiftung.ch/funding-areas/
https://veluxstiftung.ch/wp-content/uploads/2016/07/Foundation-purpose.pdf
https://veluxstiftung.ch/applications/
https://veluxstiftung.ch/funding-areas/
https://veluxstiftung.ch/wp-content/uploads/2019/03/VeluxStiftung_ApplicationGuideline.pdf
https://veluxstiftung.ch/wp-content/uploads/2019/03/VeluxStiftung_ApplicationForm.docx
https://veluxstiftung.ch/


 

The Welch Foundation 
 

Welch Award in Chemistry 
 

The Robert A. Welch Award in Chemistry aims to foster and encourage basic chemical research 

and to recognize, in a substantial manner, the value of chemical research contributions for the 

benefit of humankind as set forth in the will of Robert Alonzo Welch.   

 
Any person can be considered for the award who has made important chemical research 

contributions which have a significant, positive influence on humankind.  

 

 Any person can submit a nomination for consideration. Self-nominations are not allowed. 

 

The recipient will be required to be present at a ceremony and dinner held in October. 

Up to three recipients may be chosen to receive the award. 

 

Award Monetary Amount: $ 500,000 

 
 

R&D Deadline: 16.1.20 

 

Deadline: 30.1.20 

 
Call for Proposals   Guidelines    Back to Table 
 

 
 

 
 

American Psychological Foundation (APF) 
 

Visionary Grants 
 

The APF Visionary Grants seek to seed innovation through supporting research, education and 

intervention projects and programs that use psychology to solve social problems. 

 

Research Fields:  
 

https://www.welch1.org/awards/welch-award-in-chemistry/welch-award-guidelines
https://welch1.s3-us-west-1.amazonaws.com/media/Pages/Welch-Awd-Guidelines-2019.pdf?mtime=20190325091742


 Applying psychology to at-risk, vulnerable populations (e.g. serious mental illness, 

returning military, those who are incarcerated or economically disadvantaged) 

 Preventing violence 

 Understanding the connection between behavior and health (e.g. wellness, diabetes, 

obesity) 

 Understanding and eliminating stigma and prejudice (e.g. race, gender, sexual 

orientation, religion, age, disability and socioeconomic status) 

 

Preference will be given to pilot projects that, if successful, would be strong candidates for 

support from major federal and foundation funding agencies, and “demonstration projects” that 

promise to generalize broadly to similar settings in other geographical areas and/or to other 

settings. 

 

Budget and Period: $20,000 for a period of one year. 

 

The Call is open to early career researcher (no more than 10 years postdoctoral) 

and graduate students. 

 
 
R&D Deadline: 24.3.20 

 
Deadline: 1.4.20 
 
Call for Proposals   Apply online   Home Page   Back to Table 
 

 
 

 
 

Volkswagen Foundation 
 

Artificial Intelligence and the Society of the Future 
 

The initiative focuses on joint, integrative research approaches in the social sciences and the 

engineering sciences. The Foundation wishes to support projects dealing with the development 

of new perspectives and insights with a view to shaping the future of society as well as 

technology.  

 

Research Fields and Eligibility: The funding initiative is aimed primarily at postdoctoral 

researchers and professors at all career levels in the social and engineering sciences who 

https://www.apa.org/apf/funding/visionary?tab=3
https://www.grantinterface.com/Home/Logon?urlkey=apa&
https://www.apa.org/apf/index


devote themselves to the challenges of artificial intelligence and society in interdisciplinary 

research constellations. The integration of the humanities is welcome. 

 

Planning Grant 

 

In view of the required "new Quality" of the interdisciplinary cooperation and the associated 

challenges for the project partners involved, the Foundation offers the option to apply for a 

planning grant 

 

Budget and Period: Up to EUR 150,000, for a period of 9-12 months. 

 

The financial support for this “orientation phase” is intended, among other things, to enable the 

composition of a suitable project team, the identification of a connecting topic, and the 

preparation as well as formulation of a full proposal (full grant). 

 

Deadline: 17.10.19  

(Pay attention: The last working day prior the autumn holidays  in the university is 7.10.19. 

The proposal is submitted through the German research organization - please send a 

copy of the proposal to the R&D Authority) 

 

Back to Table 

 

Full Grant 

 

For longer-term work on a research topic developed by the consortium, applicants may apply 
for the Full Grant. 
 
Budget and Period: Up to EUR 1,500,000 , for a period up to 4 years 
 

 Projects may involve up to 5 working groups. 
 

 

Deadline (Pre-proposals): 17.10.19 

(Pay attention: The last working day prior the autumn holidays  in the university is 7.10.19. 

The proposal is submitted through the German research organization – please send a 

copy of the proposal to the R&D Authority) 

 

 The application consortium must have expertise in engineering, social sciences and / or 

humanities.  

 

 The full proposal must be submitted by an institution in Germany, the participation of 

researchers from abroad is welcome. 

 



Call for Proposals  Webpage   Apply Online  

 

Application System Instructions and Tips   Information for Applicants from Abroad 

 

Frequently Asked Questions    Back to Table 

 

 
 

 

The Environmental Research & Education Foundation (EREF) 

General Request for Proposals: 

Research in Sustainable Solid Waste Management 

EREF is an non-profit organization and is one of the largest sources of funding for solid waste 

research in North America. EREF is not affiliated with any other entity or group and governed by 

a duly elected Board of Directors.  

Definition of Solid Waste Used in this RFP: 

 municipal solid waste (e.g. residential, commercial, institutional) 

 construction & demolition debris 

 certain industrial wastes (e.g. exploration & production waste, coal ash) 

 other wastes typically managed by the solid waste industry or generated by the public not 

included in the above items (e.g. electronic waste, disaster debris, etc). 

 

Agricultural wastes (that aren’t handled by the waste industry), nuclear waste, and land applied 

wastewater treatment sludge are generally not included in this definition. 

Research fields: Pre-proposal topics must relate to sustainable solid waste management 

practices and pertain to the following topic areas: 

o Waste minimization 

o Recycling 

o Waste conversion to energy, biofuels, chemicals or other useful products.  This includes, 

but is not limited to, the following technologies: 

a. Waste-to-energy 

b. Anaerobic digestion 

c. Composting 

https://www.volkswagenstiftung.de/sites/default/files/downloads/MB_114_e.pdf
https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/artificial-intelligence-and-the-society-of-the-future
https://portal.volkswagenstiftung.de/vwsantrag/login.do?siteLanguage=en
https://www.volkswagenstiftung.de/sites/default/files/downloads/Electronic_Application_System__Instructions_and_Tips.pdf
https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/for-applicants/information-for-applicants-from-abroad
https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/for-applicants/application-faqs.html


d. Other thermal or biological conversion technologies 

o Strategies to promote diversion to higher and better uses (e.g. organics diversion, market 

analysis, optimized material management, logistics, etc.) 

o Landfilling 

 
List of Topics Requiring Approval: 

 Development of life-cycle/process models to evaluate solid waste 

 Evaluating specific applications of pyrolysis/gasification to manage niche/minor waste 

streams 

 Development of specific gasification/pyrolysis techniques or technologies 

 Using algae to create biofuels from waste 

 

Period and Budget: Previously awarded grants have ranged from $15,000 to over $500,000 

with the average grant amount in recent years being $160,000. Typical project durations are 

about 2 years. 

RA Deadline (Pre-Proposals): 17.11.19 

Deadline (Pre-Proposals): 1.12.19 
 

Call for Proposals   Pre-Proposal Template    Apply Online    Home Page 

The "Apply Online" link takes you to a 3rd party platform called Community Force.  

If you have not submitted through Community Force before, you will need to create an 

account separate from the EREF website. 

 

Back to Table 

 

 
 

 
 

Obesity Society 
 

WW Karen Miller-Kovach Research Grant 
 

WW International and The Obesity Society have partnered to award one investigator 

the Karen Miller-Kovach Research Grant. 

https://erefdn.org/research-grants-projects/how-to-apply-for-grant/
https://erefdn.org/wp-content/uploads/2015/05/2018-Updated-EREF_Pre-proposal_Template.docx
https://erefscholarships.communityforce.com/Funds/Search.aspx#4371597136646D517975544F5976596D4E73384E69673D3D
https://erefdn.org/


 

Research Fields: The grant will focus on the development of a scalable, behavioral weight-loss 

intervention that includes digital tools. The purpose of the grant is to help investigators collect 

pilot data to successfully compete for larger extramural funding. 

 

Budget and period: $50,000 , for a period of one year. 

 

R&D Deadline: 29.7.19 
 

Deadline: 12.8.19 

 

Applicants may apply for multiple grants. 
 

Call for Proposals   Apply Online   Back to Table 
 

 

 •●♦  עדכונים ותזכורות  •●♦
 

 

 
 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
 הרשות למחקר ופיתוח

 

 ISF -מורחבת  קול קורא למענק עריכה מדעית
 

במסגרת המאמצים של רשות המחקר לסייע לחוקרים להגיש הצעות מחקר איכותיות לגופים מממנים בכלל ולקרן 

 ( בפרט, רשות המחקר מעניקה זה מספר שנים לחלק מחברי הסגל שירות שלISFהלאומית למדע )

חוקרים ממוסדות אקדמיים בהגשת , המיומנים בליווי עריכה מדעית מורחבת ומעמיקה מגורמים מקצועיים

 ידי הרשות למחקר ופיתוח.-הצעות מחקר. השירות המוצע ממומן על

 

  .בישראל הבסיסי במחקר התומך המרכזי הגוף כיום היא (ISFהקרן הלאומית למדע )

 הגשה, מסלולי מספר ומציעה הגבלה מחקרי, ללא תחום בכל מחקר הצעות הגשת מאפשרת הקרן

היערכות מקדימה רצינית מועד ההגשה הצפוי לקרן הינו תחילת נובמבר, אך  .ותחומים המסווגים לפי נושאים

 .ומשמעותית הינה קריטית להגשת הצעה מוצלחת

 

 בקשה, להגיש הרשאים מחקר מוסדות 130-כ בין הקרן של המחקר תקציבי על : התחרותמטרת המענק

 .ואיכותיות חדשניות מחקר הצעות להגשת הסגל חברי את מחייב ,לקרן המגישים של חוקרים הגדול והמספר

 

 המיומן מקצועי בגורם להסתייע לקרן מחקר הצעת להגיש המעוניינים הסגל לחברי לאפשר הוחלט כך, לצורך

 .בישראל אחרות באוניברסיטאות סגל חברי מול בעבודה ניסיון ובעל זו ספציפית לקרן מחקר הצעות בהגשת

 

https://www.obesity.org/grants/
https://tos.planion.com/Web.User/LogReg?ACCOUNT=TOS&CONF=19CFG&FT=ABSREG


 

 יוכל  -ההצעה  חדשנות ואת המסרים את ויחדד בונה ביקורת שייתן חיצוני גורם של שליווי מאמינים אנו

 לו שיסייעו כלים הסגל לחבר יקנה כן, התהליך כמו המחקר. הצעת של הזכייה סיכויי את משמעותית להעלות

 .ל"ובחו בארץ אחרות לקרנות נוספות מחקר הצעות בהגשת גם

 
 

 (12:00)עד השעה  21.7.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 בחזרה לטבלה    הנחיות להגשת בקשה בפורטל   מבנה תיאור המחקר   קול קורא

 

 

 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,
 

 לתשומת לבכם, מספר הודעה מטעם רשות המחקר:

 
 :עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות

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

 .ד"ר מיכאל מעוזהרשות למחקר ופיתוח, 

 אלו יקבלו קדימות במתן שירותי העריכה.. בקשות 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 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/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_RDA_ISF_Scientific_Editing_July_2019.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_RDA_ISF_Scientific_Editing__ProposalSummary_July_2019.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/Budgetary-guidelines/User_Guide_for_Editing_Request_by_the_Portal_20.6.17.pdf
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

