
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

29.7.19- 5.8.19  

 ♦הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה ♦ 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

 מתאים לפקולטות מילות מפתח קול קורא

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 הרשות למחקר ופיתוח

 
 עם מחקרי פ"שת לעידוד קורא קול

 בעולם מובילות אוניברסיטאות

 

 

 

 

 לא מוגבל בתחום

 

 

 מפא"ת –משרד הביטחון 

 

פיתוח טכנולוגיות לאוטונומיות 

 ולמידה עמוקה

 

 

 נושאיםמגוון 

 ראו פירוט בקול הקורא

 

 

 –משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

 לשכת המדען הראשי

 

 ניצן "תיבת נוח" תחום אצות

 2019קול קורא לשנת 
 

 

אצות; תוספי מזון; קוסמטיקה 

ובריאות; חומרים מעודדי גדילה 

ח; וביוסטימולנטים לצמחים ובע"

דשן; דלק חלופי; גידול מסיבי של 

 אצות; מים שוליים ומי רכז; עוד...

 



 

American Psychological 

Foundation (APF) 

 

David H. and Beverly A. Barlow 

Grant 

 

 

anxiety ;  

anxiety related disorders 

 

 

 

International Foundation 

for Research in Paraplegia 

 

IRP Research Grant 

Clinical or Basic Research on 

CNS Regeneration, 

Neuroprotection and Functional 

Restoration 

 

 

Paraplegia and related fields: 

CNS Regeneration, 

Neuroprotection and  

Functional Restoration 

 

 

Infectious Diseases 

Society 

of America Foundation 

 

Alzheimer’s and Infectious 

Diseases Research Grant 

 

 
The role of an infectious 

agents in causing 

Alzheimer’s Disease 

 

 

Rally Foundation for 

Cancer Research 

 

A Collaborative Pediatric 

Cancer Research Awards 

Program 

 

 

Under-studied  cancer types ; 

pediatric cancer research: 

innovative approaches ; 

personalized, alternative or 

integrative research 

approaches ; survivorship and 

palliative care studies 

 

 

 

Yakult and Nature 

Research 

 

The Global Grants for Gut 

Health 

gut-associated immune 

system; modulated by 

microbiota; 

gut microbiota exercise; 

inflammatory and metabolic 

diseases; 

gut‒brain axis; 

 

 

 

Jewish Museum and 

Tolerance Center 

  

Research grants 2020 

 

 

History and Culture 

of the Jews in Russia; 

 



  

Fellowship 2020 

 

 

  עדכונים ותזכורות
 

 

 משרד החינוך

 לשכת המדען הראשי

 

 23/6.19קול קורא מס' 

למחקר בנושא מרכזי סימולציה 

 להכשרה

 ופיתוח של עובדי הוראה

 

 

 

תרומת ההתנסות במרכזי 

הסימולציה ופיתוח מיומנויות 

 התקשורת במקצוע ההוראה

 

 

Ministry of Science and  

Technology of Israel 

 

Ministry of Science and 

Technology of the 

S.R of Viet Nam 

 

Viet Nam - Israel Cooperative 

Scientific Research 

Call for Proposals 

2021 – 2023 

 

 

 

Diagnosis, treatment and 

prevention of vector-borne 

diseases, such as: 

malaria, dengue, Japanese 

encephalitis, Zika, 

rickettsiosis, leishmaniosis 

and others 

 

 

 הודעות רשות המחקר

 

 

 :בכםילתשומת ל

 אפשרויות מימון פתוחות מאת משרד הביטחון האמריקני:מגוון 

Department of Defense (DOD) 

 בתכנית:

Congressionally Directed Medical Research Program (CDMRP) 

 הזדמנויות להגשת קדם-הצעות בחודש אוגוסט 2019:

Lung Cancer Research Program (LCRP) 2019 

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

Breast Cancer Research Program (BCRP) 2019 

Duchenne Muscular Dystrophy Research Program (DMDRP) 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=220302
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=194903
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=218400


Peer Reviewed Cancer Research Program (PRCRP) 2019 

Vision Research Program (VRP) 2019 

 

 הזדמנויות להגשת קדם-הצעות בחודש אוקטובר 2019:

Melanoma Research Program (MRP) 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,

 ונשמח לסייע לכם בברור הפרטים ובתהליך ההגשה.

 

 

 הציעו נושאים נוספים לקולות הקוראים שיופיעו בניוזלטר!

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

 בקישור זהידי מילוי השאלון הקצר -על

 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות 

 

 
 

 
 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
 הרשות למחקר ופיתוח

 

 בעולם מובילות אוניברסיטאות עם מחקרי פ"שת לעידוד קורא קול
 

 קרנה את אלה מעלים קשרים .בעולם מובילות מאוניברסיטאות חוקרים עם מחקר קשרי מעודדת אריאל אוניברסיטת

 בהם ההכרה ועל הבינלאומית בקהילה המדעית שלנו החוקרים חשיפת על ישירות השלכות להם ויש האוניברסיטה של

 .מובילים כמדענים

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=216301
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


 : לא מוגבל לתחום.תחומי מחקר

 

 המדורגות האוניברסיטאות-  50מ מאחת חוקר עם מוכח מחקרי פ"שת לו שיש סגל חבר :למענק בקשה להגשת זכאות

 :הבאים מהדירוגים ראשונות באחד

 )בקרוב שיפורסם ( 2019או   2018שנגחאי מדד .1
 

 2019או  THE 2018מדד  .2

 

 :מוכח מחקרי פ"שת מהו

 2019 - 2017השנים  בין ת"ות לפי שפיט עת בכתב שפורסם משותף מאמר .1

 או
 2017-2019השנים  בין חיצוני לגוף שהוגשה משותפת מחקר הצעת .2

 

 )מאריאל החוקר של( לאריאל ראשון מוסדי שיוך כוללים ההצעה/המאמר :הכרחי תנאי

 

. במסגרת התקציב ניתן להזמין את החוקר מהאוניברסיטה המובילה בחו"ל להתארח ₪ 20,000עד  תקציב:
 אל לצורך קידום המחקר המשותף )הוצאות טיסה ושהיה(. באוניברסיטת ארי

כמו כן, ניתן להקצות את הכסף גם לטובת אירוח לתקופה קצרה של תלמידים לתארים מתקדמים ופוסט דוקטורנטים של 
 החוקר מחו"ל ולהיפך.

 
 

 מחקריות תפוקות גונן, רכזת לגב' טלי המחקר לרשות לפנות ניתן נוסף בירור לצורך
 .talig@ariel.ac.il , וכן במייל  9758906-03 :בטל

 
 

 15.8.19תאריך הגשה לרשות המחקר בפורטל: 

 
 בחזרה לטבלה  פורטל   טופס הגשה   קול קורא

 

 

 

 
 

 מפא"ת –משרד הביטחון 
 

  פיתוח טכנולוגיות לאוטונומיות ולמידה עמוקה
 

למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתיות טכנולוגיות )מפא"ת( במשרד הביטחון מפרסם בזאת קול קורא ומבקש  המנהל

הצעות מחקר לפיתוח טכנולוגיות העתידות להוות אבני בניין ליכולות אוטונומיות ולמידה עמוקה, תשתיות טכנולוגיות 

 רלוונטיות והשתלבות במחקרים המבוצעים במערכת הביטחון.

 
פריצות דרך טכנולוגיות בתחום מיצוי   - קדמות טכנולוגיות הבינה המלאכותית והאוטונומיות ובמקביל לכך עם הת

המידע, למידה עמוקה ומערכות לומדות והשימוש בהם, נמצא שקיימים פערים בטכנולוגיות לקבלת החלטות ואוטונומיות 

 ערכות השונות.בזמן אמת, כמו גם גילוי אנומליות וביצוע סיווג אובייקטים במ

 
 לטובת התמודדות עם נושאים אלו, תהיה דרישה לבחון יכולות בתחומי ניווט, בקרה וקבלת החלטות וסיווג אובייקטים.

http://www.shanghairanking.com/ARWU2018.html
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
mailto:talig@ariel.ac.il
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/07/Call_for_Proposals_Research_cooperation_with_leading_universities_around_the_world_8.2019.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/07/Research_grant_applicatio_form_research_cooperation_with_leading_universities_around_the_world_8.2019.docx
http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/portal-for-research-and-development/


 
 : תחומי מחקר

הימי, הקרקעי בתווך  (Learning Reinforcement) טכנולוגיות לתכנון משימה אוטונומי מבוסס למידת חיזוקים .1

 ממדיות מרובות מידע.-אמת בסביבות תלת-והאווירי בזמן

 השתנות של מערכות למידה עמוקה תוך כדי פעולה בשטח )הוספת קלאסים, השתנות פילוגי דגימה ועוד(. .2

, או לחילופין זיהוי אנומליות SLAM)תוך שימוש בשיטות  GPSטכנולוגיות לניווט אוטונומי במתארי חסימת  .3

 במערכות אינרציאליות מבוססות למידה עמוקה ו/או טכנולוגיות נוספות(.

 לסיווג וזיהוי אנומליות בתנועות המרחב הימי ממידע לווייני.  Data Scienceטכנולוגיות בעולם .4

 ם וכן ניהול משימה מיטבי.טכנולוגיות לתכנון משימה מיטבי ע"י קבוצת סוכנים הטרוגנית לנכסים אסטרטגיים בי .5

 פיתוח טכנולוגיות לחסמי כניסה הנוגעים לכמויות מידע מועטות לצורך סיווג אובייקטים. .6

( והגדרת החלטות stream / sequential dataהכללת ארכיטקטורות למידה עמוקה לשטפי מידע ארוכים ) .7

 ארכיטקטורה מתאימה.

 יצוי מידע, בדגש על יכולות קבלת החלטות בתכנון טכנולוגיות להבנת תהליכי קבלת החלטות בתחום מ .8

 משימה ותנועה אוטונומי.

 טכנולוגיות ליכולות מובנות להגדרת ארכיטקטורה לאימון רשת. .9

 
 לא מצוינת הגבלת תקציב. המימון יינתן לתקופה של שנה אחת. :תקופה ותקציב

 ישנה אפשרות להארכה לשנה נוספת או לפי החלטת המשרד.

 

 19.9.19לרשות המחקר:  תאריך הגשה

 (7.10.19התאריך האחרון לפני היציאה לחופשת החג הוא  -)שימו לב  15.10.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 צרו קשר עם רשות המחקר( PPT)לגרסת    Chart flow Template   טפסים  קוראקול 

 
 בחזרה לטבלה    עדכון תאריך הגשה

 

 
 

 
 

 לשכת המדען הראשי –משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

 

 ניצן "תיבת נוח" תחום אצות
 2019קול קורא לשנת 

 

אצות נחשבות לגידול בעל פוטנציאל נרחב שיכול לענות על הצורך העתידי במזון, מזון לבע"ח, תוספי תזונה עתירי ערך, 

מקור לחומרים בעלי פעילות אנטיאוקסידטית, אנטיבקטריאלית ועוד, חומרים בעלי השפעה על סוגי סרטן, דלק ביולוגי 

 וכן יכולות לספק אפשרויות לטיפול ביולוגי במים ומי שפכים.וכימיקלים בכמויות גדולות 

 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_MAFAT_DeepLearning_Auto_9.2019.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_MAFAT_DeepLearning_Auto_9.2019_Forms.docx
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_MAFAT_DeepLearning_Auto_9.2019_ChartflowTamplate.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_MAFAT_DeepLearning_Auto_9.2019_DeadlineExtension.pdf


, על ולהביא לשיתוף פעולה בין חברות מסחריות וגופי המחקרהיא לקדם את המחקר היישומי  -מטרת קול קורא זה 

 מנת להביא את ענף האצות בישראל לצמיחה משמעותית בשנים הקרובות.

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

בתחומים החקלאיים התומכים בפיתוח מוצרים בעלי פוטנציאל מסחרי בתחומים המוזכרים מעלה. הטכנולוגיה או הידע 

 ים למגזר העסקי. המפותח, צריכים להיות חדשניים, ובעלי יכולות להוביל )או הובילו כבר( לקניין רוחני בגינם ואטרקטיבי

 

 : תחומי מחקר

 פיתוח חומרים בעלי ערך כלכלי המופקים מאצות 

 .הפקה ומיצוי חומרים מאצות לשוק המזון, תוספי המזון, קוסמטיקה ובריאות 

 .פיתוח חומרים מעודדי גדילה וביוסטימולנטים לצמחים ובע"ח, חומרי הגנה מוירוסים ופתוגנים 

 ים במיקרו ומאקרו אצות למטרת הגדלת מגוון הביוכימיקליים הייחודיים של האצות, פיתוח שיטות מולקולריות לשינוי

 הגברת ערכן התזונתי ו/או הכלכלי.

 ביסוס והרחבת השימוש באצות כתוספי מזון לבע"ח ולעידוד גידול צמחי 

 .שימוש באצות כתוספי מזון לדגים וכתחליף למרכיבי מזון בע"ח 

  באצות כתוספי מזון לפרות וכאמצעי לשיפור תפוקת חלב.שימוש 

 .שימוש באצות כדשן או כחומר ממריץ גידול צמחי 

 איתור אצות חדשות 

 סקירה ואיתור אצות חדשות בעלות פוטנציאל מסחרי וערך כלכלי או כחומר גלם לדלק חלופי 

 שיפור שיטות גידול וטיפול במים 

  התפלה לצורך טיפול במיםגידול אצות על מים שוליים ומי רכז 

  שימוש באצות לקליטת חומרים המהווים פסולת חקלאית )קונבנציונאלית, חקלאות מים/ימית( ושפכים, בחינת כדאיות

 ותרומה לסביבה. 

 .פיתוח מערכות/שיטות לגידול מסיבי של אצות במתקנים יבשתיים או ימיים 

כאשר   בוצע על ידי קבוצת מחקר במוסד מחקר בישראל,המטרה והשיטה: הקול קורא יאפשר מימון מחקר יישומי המ

עסקי מהישגי המחקר, משתתף במימון חלקי של עלות המחקר   שותף למחקר וצופה פוטנציאל שותף עסקי ישראלי

 המאושר על ידי המדען הראשי כמפורט בהמשך. 

 

 חודשי עבודה. 36תקופת המחקר היא ל  :תקופה ותקציב

לשנה במשך שלוש שנים במימון משותף מצד המדען  ₪ 300,000שימצא זכאי לתמיכה, יזכה במענק מחקר בסך מחקר 

 הראשי והשותף העסקי כמפורט בטבלה:

מדען  
 ראשי

 סכום שנתי שותף עסקי

 300,000 60,000 240,000 שנת מחקר ראשונה

 300,000 80,000 220,000 שנת מחקר שניה

 300,000 100,000 200,00 שנת מחקר שלישית

 900,000 240,000 660,000 סך הכול

 
 

 25.8.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 15:00עד השעה  2.9.19: תאריך הגשה ע"י החוקרים לרשויות המחקר במערכת

 15:00עד השעה  8.9.19 תאריך הגשה לגוף המממן:



 
 בחזרה לטבלה  שאלות ותשובות  תקציב  הנחיות  מדענית   קול קורא

 

 
 

 
 

American Psychological Foundation (APF) 
 

David H. and Beverly A. Barlow Grant 

 
The David H. and Beverly A. Barlow Grant supports innovative basic and clinical research on anxiety 

and anxiety related disorders conducted by graduate students and early career researchers. 

 

Research Fields: Basic and clinical research on anxiety and anxiety related disorders. 

 

Budget and period: Up to $8,5000 
 

 The call is open for early career researchers (no more than 10 years postdoctoral). 
 

R&D Deadline: 1.9.19 
 
Deadline: 15.9.19 
 
Call for Proposals   Apply Online    Back to Table 

 

 
 

 
 

International Foundation for Research in Paraplegia 
 

IRP Research Grant 
Clinical or Basic Research on CNS Regeneration, 

Neuroprotection and Functional Restoration 

 

IRP Research Grant program invites clinicians and scientists working in paraplegia and related fields 

and seeking financial support for their work, to submit applications to the IRP Research Grant 

Program.  

 

Research Fields: Basic or clinical research into paraplegia or related fields; 

 

https://agriscience.co.il/docs/calls/%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%AA%20%D7%A0%D7%95%D7%97%20%D7%90%D7%A6%D7%95%D7%AA%20280719.pdf
https://agriscience.co.il/index.aspx
https://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/docs/forms/%D7%94%D7%96%D7%A0%D7%AA%20%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91%2025%2008%2016.pdf
https://agriscience.co.il/kolotkorim_sec/QAList.aspx
https://www.apa.org/apf/funding/barlow?tab=1
https://www.grantinterface.com/Home/Logon?urlkey=apa&


Budget and period: CHF 75,000 for a period of 1 year or CHF 150,000 for a period of 2 years. 

(The currency is Swiss Francs) 

 

o Applications for IRP Research Grants 2019/2020 will be considered only for projects that are 

realized in Europe. 

 

R&D Deadline: 3.10.19 
 

Deadline: 31.10.19 

 

Call for Proposals   Invitation to Apply   Announcement  List of projects funded in 2018/2019 Apply 

Online  Back to Table 

 

 
 

 
 

Infectious Diseases Society 

of America Foundation (IDSA) 
 

Alzheimer’s and Infectious Diseases Research Grant 
 

Alzheimer’s disease affects the lives of over 47 million people worldwide. Some evidence suggests 

that Alzheimer’s may be triggered or driven by an infectious agent or microbial mechanism. 

Could this be the missing link to lead to a cure for Alzheimer’s disease? 

 

The IDSA Foundation research grants are designed to: 

 Obtain evidence that an infectious agent or microbial community is correlated 

to Alzheimer’s disease 

 Promote novel research in the field of microbial triggers for Alzheimer’s disease 

 

Research Fields: Research must be narrowly focused on identifying the possible role of an 

infectious agent or agents in causing Alzheimer’s disease. Awards will support innovative research, 

including basic, clinical and/or non-traditional approaches.  

 

Budget and period: Up to $100,000 , for a period of 12 months. 

 

R&D Deadline: 14.11.19 
 
Deadline: 30.11.19 
 
Call for Proposals   Call Document   Instructions Web Page   Apply Online    Back to Table 
 

 
 
 

https://www.irp.ch/en/research/grants.php
https://www.irp.ch/en/research/grants/grants-projects.php
https://www.irp.ch/files/PDF/Ann_IRP_Grant_2019.pdf
https://www.irp.ch/files/PDF/IRP_Research_Projects_2018.pdf
https://www.irp.ch/web/form/research/
https://www.irp.ch/web/form/research/
https://www.idsafoundation.org/alz-research-grant/
https://www.idsafoundation.org/wp-content/uploads/2019/06/IDSA-Foundation-ALZ-Grant-RFA-Final-2.pdf
https://www.idsafoundation.org/curing-alzheimers-disease/
https://www.surveymonkey.com/r/2019ALZGrant


 

 
 

Rally Foundation for Cancer Research 
 

A Collaborative Pediatric Cancer Research Awards Program 
 

 

The Collaborative Pediatric Cancer Research Awards Program includes the following 

granting organizations: 

 Rally Foundation for Childhood Cancer Research 

 Bear Necessities Pediatric Cancer Foundation 

 Arms Wide Open Childhood Cancer Foundation 

 Open Hands Overflowing Hearts 

 The Truth 365 

 Infinite Love for Kids Fighting Cancer 

 
 

Research Fields: Pediatric Cancer Research Project Priority Areas: 

 Under-studied cancer types. 

 Innovative approaches to pediatric cancer research, which could lead 

to advanced studies or clinical trials. 

 Studies that are likely to lead to clinical trial. 

 Personalized, alternative, or integrative research proposals. 

 Survivorship and palliative care studies. 

 

Budget and period: 

 Postdoctoral and Clinical Research Fellow: 

Up to $50,000 per year, for one or two year period. 

 

 Independent Investigator Grant: 

Up to $50,000 per year, for one or two year period. 

 

 Consortium Grant:  

Up to $100,000 per year, for one or two year period. 

 
 

R&D Deadline (LOI): 19.9.19 

 
Deadline (LOI): 9.10.19 (2PM EST) 
 
 
R&D Deadline (Full, by invitation only): 1.1.20  

 
Deadline Full, by invitation only): 15.1.20 (2PM EST) 



 
 
Call for Proposals     Guidelines (Pay attention – deadlines in the file not updated)   
 
Apply via proposalCENTRAL    Back to Table 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

The Global Grants for Gut Health is a competitive programme for investigator-initiated research into 

the human gut microbiota, supported by Yakult and Nature Research. 

 

Research Fields: Applications might relate to: 

 

 The gut-associated immune system and how it is modulated by microbiota 

 How the gut microbiota exercise influence in inflammatory and metabolic diseases 

 The mechanisms by which the microbiota influence the gut‒brain axis 

In all cases the focus should be on uncovering and understanding how the microbiota exerts an 

influence on human health. 

 

Budget and period:  The programme will make a maximum of three awards per funding cycle, each 

of up to US$100,000. Research projects should be one year in duration. 

R&D Deadline: 15.9.19 
 
Deadline: 30.9.19 (11.59 pm EST) 

 
 

Call for Proposals   Guidelines  proposalCENTRAL  Frequently asked questions  Back to Table 
 

 

 

 

 
The Jewish Museum and Tolerance Center was opened in 2012 in the building of the Bakhmetevsky 

Bus Garage, the monument of Constructivism designed by Konstantin Melnikov and Vladimir 

https://rallyfoundation.org/research/become-a-rally-funded-researcher/
https://s3.amazonaws.com/rallywebcollateral/wp-content/uploads/2016/02/19100603/20181019_GrantGuidelines_Final.pdf
https://proposalcentral.altum.com/default.asp?GMID=96
https://www.guthealth-grants.com/?sap-outbound-id=F9F92FE2BF846B49C92FB6F26A3DF6172BC37517&utm_source=hybris-campaign&utm_medium=email&utm_campaign=000_AAN2624_0000012900_Global%20Grants%20for%20Gut%20Health%202019&utm_content=EN_internal_29161_20190719&mkt-key=005056B0331B1EE78382637887FC321D
https://www.guthealth-grants.com/pages/applicant-guidelines
https://proposalcentral.com/GrantOpportunities.asp?GMID=182
https://www.guthealth-grants.com/pages/faq


Shukhov. In almost a century, the architectural masterpiece of the Russian Avant-Garde became the 

venue for the most high-tech museum in Russia. 

 

Research grants 2020 
 

Research Fields: Research in the Field of History and Culture of the Jews in Russia (Russia before 
Peter the Great, Russian Empire, USSR and the former Soviet Union) in different historical periods. 
 
Budget and period: From 200 thousand rubles(about $3,000)  to 1.5 million rubles (about 

$23,000)  per year; The implementation period of the projects: from 1 to 3 years (the decision to 

renew the grant to each subsequent year is accepted on the basis of interim reports);  

 
R&D Deadline: 27.10.19 

 
Deadline: 10.11.19 

 
Call for Proposals   Regulation  Budget   Apply   Back to Table 

 

Fellowship 2020 
 

Jewish Museum and Tolerance Center (Moscow) Fellowship in Moscow for doctoral candidates and 

post-doctoral candidates in the field of history and culture of the Jews in Russia, with affiliations in 

research and educational centers outside Russia for work in Moscow’s archives and libraries. 

 
Research Fields: The programme aims to facilitate research in the field of history and culture of the 

Jews in Russia and develop partnership relations in the international scientific community. 

 

Budget and period: Amount of the grant: 100,000 rubles (about $1,500) per month for doctoral 

candidates; 150,000 rubles (about $2,200) post-doctoral candidates; 

 Paid trip to Moscow and back; 

 Assistance in obtaining a Russian visa; 

 Duration of the fellowship: from 1 to 3 months (to be determined by the applicant); 

 Beginning of the fellowship: not earlier than April 1, 2020; 

 End of the fellowship: no later than November 30, 2020. 

 

R&D Deadline: 27.10.19 
 
Deadline: 10.11.19 
 

Call for Proposals   Regulation    Apply (post-doctoral candidates)   Back to Table 

 
 

 •●♦  עדכונים ותזכורות  •●♦
 

 

https://www.jewish-museum.ru/en/research-center/projects/research-grants-2020/
https://www.jewish-museum.ru/upload/documents/En%20Положение%20о%20грантах_2019-2020.pdf
https://www.jewish-museum.ru/upload/documents/Budget.xlsx
https://docs.google.com/forms/d/16YC8a9QWqMNhMrXTUd4A7dY9REcvpFqXTyLwvSLQosM/edit?ts=5d249964
https://www.jewish-museum.ru/en/research-center/projects/fellowship-2020/
https://www.jewish-museum.ru/upload/documents/En%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%85_2019-%202020.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1c8E3n6-V9LAaGIoBZY_P3FQg-FBDZJc58ILy7oPCVhA/edit?ts=5d25bcba


 
 

 משרד החינוך

 לשכת המדען הראשי

 

 23/6.19קול קורא מס' 

 למחקר בנושא מרכזי סימולציה להכשרה ופיתוח של עובדי הוראה

 
 מרכזי בנושא למחקר הצעות לקבלת בזאת פונה הראשי המדען לשכת באמצעות החינוך משרד

 .הוראה עובדי של ופיתוח להכשרה סימולציה

 

 : תחום המחקר

 בסביבה להתנסות חינוך לאנשי מאפשרת סימולציה מבוססת שלמידה בתחום רכישת מקצוע ההוראה ישנה הנחת יסוד

 החיים, מציאות מן המדמים במצבים המורה מתנסה הסימולציה במרכז קונפליקטואליות. בטוחה באינטראקציות

 לעצמו לסגל יכול המתנסה - בעקבות ההתנסות כי היא ההשערה מקצוע. אנשי ובהנחיית שחקנים, עמיתים בהשתתפות

 .ועמיתים הורים תלמידים, מול ובתקשורת בהוראה בכיתה כך אחר אותו שישמשו יעילות, התמודדות דרכי

 

 לקידום של הסימולציה תרומתה את הבוחן מחקר לקדם מבקשת הראשי המדען לשכת זו השערה לבחון מנת על

 .תפקיד ובעלי עמיתים הורים, תלמידים, דרכם, בהתנהלותם עם בראשית ומורים הוראה פרחי של התקשורת מיומנויות

 
 חודשים. 36לתקופה של עד ,  ₪ 500,000עד  :תקופה ותקציב

 
 

 19.8.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 ( 11:00)עד השעה  2.9.19תאריך הגשה לגוף המממן )לתיבת המכרזים(: 

 בחזרה לטבלה   קול קורא ונספחים
 

 
 

 
 

Ministry of Science and Technology of Israel 

Ministry of Science and Technology  

of the S.R of Viet Nam 
 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_MisradHahinuh_Simulazia_09.2019.pdf


Viet Nam – Israel Cooperative Scientific Research 

Call for Proposals 

2021 – 2023 

 

** Reminder ** 

 

The Ministry of Science and Technology of the State of Israel and the Ministry of Science and 

Technology of the S.R. Viet Nam are providing financial support for joint research activities carried 

out by Vietnamese and Israeli researchers.  

 

Each research team must be led by a Principal Investigator (PI) from each country. 

 

Research Fields: Diagnosis, treatment and prevention of vector-borne diseases. 

 

Vector-borne diseases are caused by parasites, viruses and bacteria that are transmitted 

by the bite of infected arthropod species, such as mosquitoes, mite, ticks, fleas, sandflies, and 

blackflies. This category of diseases includes malaria, dengue, Japanese encephalitis, Zika, 

rickettsiosis, leishmaniasis and others. 

 

This joint call for proposal aims to develop new diagnostic technologies, therapies and prevention 

for vector-borne diseases in humans. 

 

Budget and period: On the Israeli side: up to $ 180,000, for a period of 3 years. 

On the Vietnamese side: Up to $ 270,000, for a period of 3 years. 

 

RDA Deadline: 27.8.19 

 

Deadline: 10.9.19 (by 15:00) 

 

Call for Proposals   Web Page  Application Form   Agreement   Back to Table 

 

 

 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,
 

 לתשומת לבכם, מספר הודעה מטעם רשות המחקר:

 
 :הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניותעריכת 

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

 .ד"ר מיכאל מעוזלמחקר 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

 

 
 

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20190611/he/Call%20for%20Per-Proposals%20with%20Israel%20-Viet%20Nam%202021.doc
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/most_rfp20190611
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20190611/he/Application%20form-%20pre-proposals-Viet%20Nam-Israel%202021.docx
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20190611/he/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%93%D7%95-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%9C-3%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D.docx
http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/portal-for-research-and-development


 קרנות מתעדכנות בהן קולות קוראים פעילים

 קרנות פנימיות -אפשרויות מימון 
 

 

 אתר רשות המחקר

 הנחיות כלליות
 

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

          03-9371402 

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

 alonaba@ariel.ac.il : לשלוח אותו לכתובת האימייל

 

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

 

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

