
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

26.8.19 -2.9.19  

 ♦הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה ♦ 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

 מתאים לפקולטות מילות מפתח קול קורא

 

 (ISFהקרן הלאומית למדע )

JDRF העולמי 

 

 מצוינות מרכזי למימון תכנית

 1 מסוג  סוכרת בתחום למחקר

 

 

 

 1סכרת מסוג 

(diabetes type 1בבני אדם ) 

 

 

הרשות הממשלתית 

 להתחדשות עירונית

 
מחקר להערכת השפעה של 

 מיזמי התחדשות עירונית
 

 

ההשפעות של מיזמי מכלול 

התחדשות עירונית על המרחב 

העירוני: אוכלוסייה, מצב בעלי 

הדירות המקוריים במתחמים, 

 תפקוד עירוני, ערכי הנכסים ועוד.

 

 



 

 משרד הבינוי והשיכון

 

 3/2019קול קורא 

הצעות לביצוע מחקרים להגשת 

 בנושא רעידות אדמה

 

 

תכנון, בינוי ושיקום מבנים בהקשר 

למוכנות לרעידות אדמה: שיטות 

וכלי הערכה הנדסיים להערכת 

בהקשר  -עמידות ; חיזוק מבנים 

לעמידותם ; הערכת סיכונים ; 

תגובת הבניין ו/או הקרקע ;  עיבוד 

; הערכת נזקים וניתוח מידע קודם 

; הפחתת סיכונים מנזקים של 

רכיבים לא נושאים ; הפסקה 

אוטומטית של תהליכים ; תוספת 

מיגון חיצוני ו/או פנימי ; כתיבת 

 מדריכים ועוד

 

 
 

 

 קרנות הביטוח הלאומי
 

 קול קורא להגשת הצעות 

 למחקר הערכה

מחלקות והכשרת צוות "בניית 

בבתי אבות ובתי חולים 

 גריאטריים

 בשיטת אשכולות דיור" -

 

 

 

 מגוון נושאים בתחום:

 ראו במסמך הקול הקורא

 
 

 

The Nutricia Foundation 

 

Research Grants 

 

 

Nutrition and health 

research 

 
 

 

Gerda Henkel Stiftung 
 

Funding Program:  

Lost Cities 

 

Special Program: 

Security, Society and State 

 

 

Abandoned cities: forms of 

their interpretation, 

instrumentalization and coding 

in various cultures and time 

frames. 

 

Security, Society and State: 

Please see details in the CFP 

document linked below 

 

 
 



 

Michael J. Fox 

Foundation 

 

Therapeutic Pipeline 

Program 

 

 

Parkinson`s disease - 

treatment challenges: affected 

neurons: protection or 

restoration, alleviation of 

disabling symptoms ; 

reduction of complications and 

side effects from treatments 

 

 

 

The Chan Zuckerberg 

Initiative 

 

Essential Open Source 

Software for Science 

 

 

Applications for software 

projects that are essential to 

biomedical research 

 
 

 

Juvenile Diabetes 

Research Foundation 

(JDRF) 

 

Metabolic Control 

Innovative Awards 

 

 

diabetes type 1: 

metabolic control 

 

Please see call for proposals 

below for more information 

 

 

 סדנאות וכנסים
 

 

Ministry of Science Israel 

and Technology (MOST) 

Italian Ministry of Foreign 

Affairs 

The Embassy of Italy in 

Israel 

 

Israel - Italy Scientific 

Workshop in 

"Particle Accelerator - 

Development and Uses in 

Medical Applications, 

 

 

 

 

 

Particle Accelerator - 

Development and Uses in 

Medical Applications, 

Industry, Science and the 

Environment 

 



Industry, Science and the 

Environment 

 

 

 משרד החינוך

 לשכת המדען הראשי

 

 סדרת מפגשים

 מפגש ראשון בנושא: 

 מסלול ״פטור מהיתר״

 

 

 

 פרטים בקול הקורא

 

 

 עדכונים ותזכורות
 

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 (HITהמכון הטכנולוגי חולון )

 

 פעולה מחקרי-לשיתוף קול קורא
 

 ** הארכת תאריך הגשה **
 

 

 :מגוון תחומים

אתגרי הגיל השלישי והרביעי ; 

; חירום  AI  ;Fintechסייבר ; 

ואפר"ן ; טכנולוגיות ועיצוב 

מסייעים ; בריאות דיגיטלית ; 

 טכנולוגיות למידה

 

 

 
 
 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 

 מחקרי פעולה לשיתוף קורא קול
 פראג CULS עם

 
  תזכורת ומידע נוסף

 פעולה -הזדמנות ייחודית לשיתוף

 עם חוקרים מצ'כיה

 

 

 מגוון תחומים:

Big Data  ,IOT  ,למידת מכונה ,

בינה מלאכותית ; מחקרים בתחום 

המים, אקלים וסביבה, כולל היבטי 

: חישה, מיפוי GISזיהום ומחזור ; 

נפט וגזאקולוגיה, אגרונומיה, 

,  ORארכיאולוגיה ואנתרופולוגיה ; 

אופטימיזציה דיסקרטית, 

 אופטימיזציה ;

 חקלאות, מזון ותזונה ועוד.

 פרטים נוספים בקול הקורא  

 

 

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 הרשות למחקר ופיתוח

 

 

 

 מחקר אינטרדיסציפלינרי

 בתחום מדעי הנתונים

 



 מחקר לעידוד קורא קול

 בתחום אינטרדיסציפלינרי

 הנתונים מדעי
 

 ** תזכורת **

 

 

 הודעות רשות המחקר

 

 

 :בכםילתשומת ל

 מגוון אפשרויות מימון פתוחות מאת משרד הביטחון האמריקני:

Department of Defense (DOD) 

 בתכנית:

Congressionally Directed Medical Research Program (CDMRP) 

 הזדמנויות להגשת קדם-הצעות בחודש ספטמבר 2019:

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

 

 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!

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

 בקישור זהידי מילוי השאלון הקצר -על

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=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


 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות 

 

 
 

 

 
 

 (ISFהקרן הלאומית למדע )
JDRF העולמי 

 

 1 מסוג  סוכרת בתחום למחקר מצוינות מרכזי למימון תכנית
 

 (,diabetes type 1) 1הסוכרת מסוג  מחלת של בתחום בישראל והקליני הבסיסי המחקר את לחזק נועדה תכנית זו

 למניעה, חדשות גישות ולפיתוח המחלה נעורים, כדי להגיע לתובנות לגבי התפתחות סוכרת הקודם, בשמה או

יוחד שיאפשר וריפוי. בהשוואה לתכניות אחרות של הקרן, תכנית זו נועדה לתמוך במחקרים בהיקף רחב במ טיפול

-שימוש בגישות מחקריות ובכלי מחקר מגוונים וייחודיים. התכנית מופעלת הודות להסכם לשיתוף פעולה בין ה

JDRF העולמי 

 לקרן הלאומית למדע.

 

 ותעודד מדענים ,חוקרים מספר בין פעולה בשיתוף מחקרים יבוצעו בהם מצוינות מרכזי הקמה של תממן התכנית

חוקרים ראשיים ממוסד אחד או  5-ל 3כל מרכז יכלול בין  .1מסוג  סוכרת של במחקר להשתלב נוספים ורופאים

מחקר וארגוני בריאות שיעבדו בשיתוף פעולה קרוב. מוביל התכנית, חוקר מנוסה בתחום, יישא  ממספר מוסדות

 באחריות הכוללת לניהולו 

 וכן יכוון את שיתוף הפעולה בין הקבוצות במרכז.

 

 משרה במוסד. %50 -בהמועסקים לפחות  MDאו  PhDר : חוקרים בארץ בעלי תואזכאות להגשה

 

 ( בבני אדם.diabetes type 1) 1: סכרת מסוג תחומי המחקר

 .1ים אפשריים, אך ייבחנו לאור הרלבנטיות שלהם לסוכרת מסוג מחקרים בחיות מודל או בשורות תא

 .JDRFולסדרי העדיפויות של תכנית המחקר של מרכז המצוינות חייבת להתאים למטרות התכנית 

 

 לרכישת ציוד. $ 34,000לשנה למרכז מצוינות, מתוך זאת ניתן לבקש עד  $ 500,000: עד תקופה ותקציב

 שנים. 3תקופת המימון תהיה עד 

 

http://grantcenter.jdrf.org/information-for-applicants/research-priority-areas/


 JDRF רת התכנית, שוי לשקול מימון עצמי של הצעות מחקר שיקבלו דירוג גבוה אך לא יזכו במימון במסגע

 במידה שהחוקרים המגישים יהיו מעוניינים בכך.

 

 2019פתיחת האתר ופרסום ההנחיות המפורטות להגשה: במהלך חודש ספטמבר 
 

 )תאריך מדויק יפורסם בהמשך( 2019תאריך ההגשה לקרן: במהלך חודש נובמבר 
 

 בחזרה לטבלה   קול קורא
 

 
 

 
 

 הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית
 

 מחקר להערכת השפעה של מיזמי התחדשות עירונית

 

 עירונית מזמינה בזה קבלת הצעות לביצוע מחקר להערכת השפעה של מיזמי הרשות הממשלתית להתחדשות 

 התחדשות עירונית. 

 

 :תנאי סף

  על המציע להעמיד צוות מחקר הכולל, לכל הפחות, חוקר ראשי וחוקר העומדים בתנאי הסף 

 המפורטים במסמכי המכרז.

 יון מוכח בניהול של מחקר אחד על אחד מחברי צוות המחקר או על ספק משנה של המציע להיות בעל ניס

משתתפים לפחות וניהול צוות סוקרים שכלל למעלה משלושה  1,000-לפחות, הכולל איסוף נתונים פרונטלי מ

 אנשי צוות.

 והמועד האחרון להגשת ההצעות. 1/2010: בין המועדים תקופת הניסיון

 

יזמי התחדשות עירונית ברחבי : מחקר לבחינת ההשפעות החברתיות והכלכליות של הקמת מתחומי המחקר

 הארץ, 

 על התושבים במתחמי ההתחדשות ובסביבתם ועל התפקוד העירוני. 

 
 ,המחקר ימפה וינתח את מכלול ההשפעות של מיזמי התחדשות עירונית על המרחב העירוני 

   :על תפקודו ועל התושבים שבו ובסביבתו, ובכלל זה יבחן

 עירונית לאחר אכלוסם מחדש מאפייני האוכלוסייה במתחמי התחדשות  -

 השפעת מיזמי התחדשת עירונית על מצבם של בעלי הדירות המקוריים במתחמים  -

 השפעה על התפקוד העירוני של המתחם וסביבתו  -

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/08/Call_for_Proposals_ISF_JDRF_ExellenceCenters_November2019.pdf


 השפעה על ערכי הנכסים בתוך המתחם ובסביבתו -

 

 המחקר המבוקש יכלול: 

מסד נתונים מפורט הכולל מאפיינים תכנוניים ותפקודיים של המתחמים, ומאפיינים חברתיים, בניית  -

 כלכליים וקהילתיים של תושבי המתחמים וסביבתם.

ניתוח כמותי ואיכותני במגוון התחומים הרלוונטיים: חברה, תכנון, כלכלה ועוד, על בסיס מדדים כמותיים  -

 נית ועל בסיס בחינה איכותנית של הממצאים. ברורים לבחינת השפעות ההתחדשות העירו

 

 : לא מצוינת הגבלת תקציב.תקופה ותקציב

 המחקר כולל ארבעה שלבים ואפשרות לביצוע שירותים נוספים. 

 לכל שלב ניתנת תקופת זמן שונה. סה"כ המחקר יכול להיערך על פני תקופה של כשנתיים.

 

  12:00בשעה  15.9.2019המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו בתאריך. 

 
 22.9.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 
 (12:00)עד השעה  24.10.19תאריך הגשה לקרן )לתיבת המכרזים(: 

 

 בחזרה לטבלה   עמוד הבית   מודעה   קול קורא ונספחים

 

 
 

 
 

 משרד הבינוי והשיכון
 

 3/2019קול קורא 

 להגשת הצעות לביצוע מחקרים בנושא רעידות אדמה

 
 משרד הבינוי מזמין בזאת הצעות למחקר בנושאים הקשורים לרעידות אדמה.

 

 הקשורים לרעידות אדמה כמפורט להלן: נושאים תחומי המחקר

קונסטרוקציות, שיטות בנייה וחומרים מתקדמים לשיפור עמידותם של בנייני מגורים קיימים וחדשים או מבני  .1

מובלי ניקוז ותשתית תת קרקעית, מנהרות,  ,ציבור קיימים וחדשים או מתקנים הנדסיים אחרים (כגון: גשרים

 .בפני רעידות אדמה )ם ואחריםתחנות שאיבה מפעלי חומרים מסוכני

 .שיקום בנינים ו/או מתקנים הנדסיים ו/או תשתיות ציבוריות לאחר רעידות אדמה .2

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/305345.docx
https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/305344.docx
https://www.mr.gov.il/officestenders/Pages/officetender.aspx?pID=638281


שיטות וכלים הנדסיים להערכת עמידותם והתנהגותם של בניינים ומתקנים, קיימים ו/או מתוכננים בעת  .3

מבנים ייחודים הדורשים התייחסות מיוחדת בשדרוג לרעידות לרבות קבוצות )התרחשות רעידות אדמה. 

 (.'קל וכד-אדמה, כמו של מבנים קיימים עם קומה מפולשת הבנויים מרכיבים טרומיים ו/או דב"ש, תקרות פל

ניתוח קשרים בין חיזוק מבנים לרעידות אדמה ומיגון מבנים בפני אירועי מלחמה מתוך מגמה ליעל את הפעולה  .4

 .םהמשולבת שלה

 .)קריעת פני שטח, גלישות קרקע, התנזלות)טכני -הערכת סיכוני כשל גיאו .5

 .הערכת התגובה של הבניין ו/או הקרקע בבסיס הבניין למעבר גלים סיסמיים .6

עיבוד וניתוח המבוסס על ידע שנצבר מאירועי רעידת אדמה בעולם, על סיכויי ההישרדות של אנשים במבנה  .7

 .ההתגוננות בה נקטו בעת הרעידה או עקב אופן הקריסות במבנהבעת רעידת אדמה, אם ע"פ דרך 

כדוגמה: קווי דלק, צנרת גז, מוביל ארצי, צנרות מים )שיטות להערכת נזקים לבניינים, למתקנים ולתשתיות  .8

 .בעקבות רעידות אדמה בעוצמות ידועות, כולל עיבוד וניתוח מידע שנצבר מאירועים שונים בעולם (וביוב וכיו"ב

 .נושאים ברעידות אדמה, במבנה חדש ו/או קיים-ות ושיטות להפחתת הסיכונים מנזקים של רכיבים לאהנחי .9

קביעת פרמטרים הנדסיים ו/או סיסמולוגים שיאפשרו, בעת התרחשות רעידת אדמה, הפסקה אוטומטית של  .10

 .תהליכים העלולים לפגוע במתקנים ו/או העלולים לפגוע בשלום האזרחים ו/או בסביבה

עת תוספת מיגון חיצוני או פנימי לבניינים קיימים על יציבותם ועמידתם של אותם המבנים כנגד רעידות השפ .11

 .אדמה

לרבות לפי סכמה סטטית של המבנה, שיטת הבניה, שנת (כתיבת מדריך המתייחס לקבוצות מבנים זהים  .12

רחשות רעידת אדמה ולעמידותם ברעידות אדמה ו/או התנהגותם לאחר הת )הבנייה, מיקומו של הבניין

 בעוצמה 

 .המשוערת לפי התקן לתכנון מבנים בארץ

 
 .בביצוע המחקר יש להתחשב בהשלכות המחקר ויתרונותיו למשק הישראלי

 
 חודשים. 12, לתקופה של ₪ 450,000: עד תקופה ותקציב

  לקול הקורא 2מציע יכול להגיש יותר מהצעה אחת למחקר לכל נושא מהנושאים המפורטים בסעיף. 

 
 תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 
 (12:00)עד השעה  22.10.19תאריך הגשה לקרן )לתיבת המכרזים(: 

 
 בחזרה לטבלה   עמוד הבית   מודעה   קול קורא ונספחים

 

 
 

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/306074.pdf
https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/306073.pdf
https://www.mr.gov.il/officestenders/Pages/officetender.aspx?pID=638658


 
 

 קרנות הביטוח הלאומי
 

 קול קורא להגשת הצעות למחקר הערכה

 שרת צוות בבתי אבות ובתי חולים גריאטריים"בניית מחלקות והכ

 בשיטת אשכולות דיור" -
 

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

 בשיטת אשכולות דיור" –מחלקות והכשרת צוות בבית אבות ובתי חולים גריאטריים 

 

 :מטרות התכנית

חשיפת צוות המחלקה והנהלת הבית לגישה טיפולית אחרת , המאפשרת אוטונומיה ומעורבות של הדייר  .1

 בתהליך קבלת החלטות.

הטמעת גישה המחזקת את תפיסת המקום כבית עבור הקשישים דיירי המחלקות, באמצעות שינוי מבני  .2

 .3קשישים  18-12בכל אשכול יתגוררו  -אשכולות דיור  3-2בבתי האבות תוך יצירת 

הטמעת גישה חדשנית המתבססת על ההבנה שהדייר במרכז, תוך התייחסות להעדפותיו, לצרכיו  .3

 ורצונותיו, ומתן כבוד ואוטונומיה לדייר.

 הטמעת גישה ביזורית, המעבירה אחריות מאחיות לכוחות עזר מחד, ומעצימה את כוחות העזר מאידך. .4

זקת את הדיאלוג בין הצוות באשכולות לצוות הבכיר של הפעלת המחלקות בגישה המעצימה את הצוות ומח .5

 בית האבות.

שינוי / שיפור באיכות הטיפול ורווחת הזקן ומשפחתו באמצעות שילוב השינוי המבני והשינוי התפיסתי  .6

 .בגישת הטיפול בזקן

 

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

הערכה או מחקר יישומי מסוג אחר, המבוסס על איסוף נתונים וניתוחם הן  מומחיות בביצוע מחקר .א

 בשיטות כמותיות והן בשיטות איכותניות.

 מומחיות בתחום זקנה. .ב

 

 :תפקידי צוות המחקר הם

 תוצרים ,להעריך את הפעילויות ויעילות התוכנית באמצעות שיטות מחקר וכלים מגוונים )מבנה, זמן(. 



 הקשישים ובני  עדים, תפוקות ותוצאות( להערכת השינוי )תשתיות והכשרה( על הצוות,להגדיר מדדי הצלחה )י

המשפחה, באופן שיסייעו למיצוב התכנית ולאפשרות הטמעה והרחבתה בהיקף ארצי. בשיתוף עם המזמינים 

 .ועם הצוות המקצועי שילווה את התכנית

 יונות לשיפור ולסייע בעיצוב מודל הפעלה לזהות נקודות חוזק וחולשה בהקמה ובהפעלת התכנית ולהציע רע

 מיטבי.

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

 המחקר לסייע בטכנולוגיה של בניית מאגר הנתונים.

 .לבצע פעולות מחקריות נוספות שיידרשו במהלך תקופת ההפעלה 

  היגוי ובפגישות שונות הרלוונטיות לתוכנית ולתכני המחקרלהשתתף בוועדות. 

 

 .המחקר ילווה באופן שוטף על ידי נציגי המזמינה וצוות המחקר שייבחר יהיה בקשר קבוע עמם

 

 חודשים. 36, כולל תקורה, למשך ₪ 600,000: עד תקופה ותקציב

 למסמך הקול הקורא. 4המציעים יגישו הצעתם תקציב נפרד להפקת תדריך, כאמור בסעיף 

 

  לפחות , יוזמנו לראיון 80הצעות שהציון המשוקלל שלהם יהיה. 

 . שעה מדויקת ומיקום יישלחו בהמשך.5.11.19הראיון יתקיים בתאריך 
 

 19.9.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 23.10.19תאריך הגשה לקרן: 

 

 בחזרה לטבלה    קול קורא

 
 

 
 

The Nutricia Foundation 
 

Research Grants 
 

The Nutricia Foundation supports scientific research projects in the field of nutrition and health, 

by providing research grants to qualified young researchers.  

 

 Investigators at an early phase of their academic career (less than 10 years after obtaining 

their PhD) are accepted as first applicants. It is acceptable for more senior investigators to 

function as co-applicant. PhD candidates may also apply as first applicants and in that case it 

is strongly encouraged to have a more senior investigator (eg. their PhD supervisor) as co-

applicant. 

https://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/kolotKorimList/KKeshkolot1.pdf


 

Research fields: The fields of nutrition and health 
 
Budget and Period: Up to € 25,000 per year, for a maximal duration of 2 years. 
 
 

RDA Deadline: 3.9.19 

Deadline: 16.9.19 

 
Call for Proposals   Application Form   Previously Awarded Grants   Back to Table 

 

 
 

 
 

Gerda Henkel Stiftung 
 

Funding Program: Lost Cities 
 

This funding program is designed to be interdisciplinary and to facilitate projects in which there 

are varied dimensions to the examination of abandoned cities. At the same time, there should be 

a focus on causal correlations, both with regard to specific individual cultures and spanning all 

cultures, and on specifics of place and time.  

 
As such places have emerged for very different reasons, including military destruction, natural 

disasters, epidemics, environmental pollution, economic collapse, financial speculation, mobility, 

migration, centralization, deindustrialization, or post-colonial change, to name but a few. 

The aim of the program is to describe the tangible cultures of interpretation, knowledge  

and perception within these different contexts. 

 
 Eligible to apply are post-doctoral researchers based in a university and working in the area 

of the humanities and the social sciences. Funding can be provided for projects with a 

thematic focus being addressed by a group of researchers (associations of at least two 

researchers actively involved in the project work which is to be funded by means of 

scholarships from the Foundation and who are carrying out research into the same issues). 

 
Research Fields: Abandoned cities and the different forms of their interpretation, 

instrumentalization and coding in various cultures and time frames. 

 

Budget and Period: Funding is given for a period of up to 36 months. 

 
Monthly scholarship award: 3,100 euros 

 for one child: EUR 400 

 each further child: EUR 100 

https://www.nutriciaresearch-foundation.org/research-grants-awards/
http://www.nutriciaresearch-foundation.org/wp-content/uploads/2019/07/RES2020.docx
http://www.nutriciaresearch-foundation.org/wp-content/uploads/2018/06/NRF-1989-2017-Research-Grants-Overview.pdf


 

Monthly endowment for scholarships abroad: 775 euros 

 

 Contracts for work may be awarded for smaller research activities. The Foundation specifies 

no rates in this regard.  

 

 The funding programme also provides for the project partners to participate in a public 

“workshop discussion on Lost Cities” organized by the Foundation. 

 
RDA Deadline: 19.5.19 

Deadline: 2.6.20 

Call for Proposals    Application Form    Home Page   Back to Table 

 

Special Program: Security, Society and State 
 
The "Security, Society and the State" research program is intended to encourage junior scholars 

to pursue unconventional research agendas that are nonetheless crucial, while providing senior 

scholars with the opportunity to focus intensively on work in progress for a limited period. 

 

The program objective is to combine basic theoretical research with concepts that are applicable  

to present-day political issues of security policy. 

 

The research programme addresses scholars of all disciplines in the humanities and social 
sciences.  

 
Research Fields: 

 The challenges of new technologies 

 Public administration and human security 

 Conflict resolution patterns between the state and traditional actors 

 Non-government actors as partners for and competitors of the state 

 Security and communication strategies between doctrine formation and implementation 

 
Budget and Period: The funding is given for a period of up to 24 months. 
 

Monthly scholarship award: 3,100 euros 

 for one child: EUR 400 

 each further child: EUR 100 

 

Monthly endowment for scholarships abroad: 775 euros 

 

Travel aid: as required 

Material aid: as required 

https://www.gerda-henkel-stiftung.de/en/funding-programme-lost-cities?page_id=58
https://forms.gerda-henkel-stiftung.de/ghs?kind=lcforp2&lang=en
https://www.gerda-henkel-stiftung.de/en/funding-programme-lost-cities?page_id=58


 
RDA Deadline: 14.11.19 

Deadline: 29.11.19 

Call for Proposals    Application Form   Home Page   Back to Table   

 
 

 
 

Michael J. Fox Foundation 
 

Therapeutic Pipeline Program 
 

The Michael J. Fox Foundation seeks applications with potential for fundamentally altering 

Parkinson`s disease course and/or significantly improving treatment of symptoms above and 

beyond current standards of care. 

 

The Therapeutic Pipeline Program is open to investigators proposing novel approaches or 

repositioning approved or clinically safe therapies from other disease indications. This program 

advances Parkinson's disease therapeutic and intervention development along the pre-clinical 

and clinical path. 

 

Research Fields: Therapies aiming to address one of the following treatment challenges: 

 Protection or restoration of degenerating and/or dysfunctional neurons affected in 

Parkinson’s 

 Alleviation of disabling motor or non-motor symptoms of Parkinson’s not well managed by 

current treatments 

 Reduction of complications and side effects of current Parkinson’s treatments. 

 

Pharmacological interventions as well as biologic, gene therapy, surgical and non-invasive/non-

pharmaceutical approaches are appropriate. 

 

Budget and Period: 

 Up to $500,000 for preclinical programs;  

 Up to $2,000,000 for clinical programs.  

 

 A webinar will be held on 12.9.19 at 12 p.m. ET ,to let you learn more about our 

Foundation's funding strategy and opportunities, and the application and review processes. 

Register. 

 

https://www.gerda-henkel-stiftung.de/en/specialprogram-security
https://forms.gerda-henkel-stiftung.de/ghs?kind=sesfap2&lang=en
https://www.gerda-henkel-stiftung.de/en/funding-programme-lost-cities?page_id=58
https://www.michaeljfox.org/webinar/mjff-funding-opportunities-spring-2020


RDA Deadline (Pre-proposals): 10.9.19 

Deadline (Pre-proposals): 24.9.19 (5Pm US ET) 

 
RDA Deadline (Full, by invitation): 2.1.20 

Deadline (Full, by invitation): 17.1.20 (5PM US ET) 

Call for Proposals   Webpage   Application Portal   Back to Table   

 

 
 

The Chan Zuckerberg Initiative 
 

Essential Open Source Software for Science 

 
The Chan Zuckerberg Initiative invites applications in support of open source software projects 

that are essential to biomedical research. The goal of the program is to support software 

maintenance, growth, development, and community engagement for these critical tools.  

 
The aim of this grant is to provide projects with resources to support their tools and the 

communities behind them. The grant can be used for funding additional developer, improving 

documentation, addressing usability, improving compatibility, onboarding contributors, convening 

a community and more, all for with the aim to help make the computational foundations of 

biological research more usable and robust. 

 
Research Fields: Applications for software projects that are essential to biomedical research, 

have already demonstrated impact, and can show potential for continued improvement. 

 

Applications for two broad categories of open source projects will be considered in scope: 

 

 Domain-specific software for analyzing, visualizing, and otherwise working with the 

specific data types that arise in biomedical science (e.g., genomic sequences, 

microscopy images, molecular structures).  

 

 Foundational tools and infrastructure that enable a wide variety of downstream 

software across several domains of science and computational research (e.g., numerical 

computation, data structures, workflows, reproducibility). While foundational tools will be 

considered in scope for this program, they must have demonstrated impact on some 

area(s) of biomedical research. 

https://www.michaeljfox.org/sites/default/files/media/document/MJFF%20Therapeutic%20Pipeline%20RFA%20Documents.zip
https://www.michaeljfox.org/grant/therapeutic-pipeline-program-0?et_cid=1388208&et_rid=244240730&et_lid=Apply+for+Funding+for+Parkinson%27s+Therapeutic+Development&em_cid=
https://www.grantrequest.com/Login.aspx?ReturnUrl=%2fapplication.aspx%3fSA%3dSNA%26FID%3d35464%26sid%3d592&SA=SNA&FID=35464&sid=592


 

Budget and Period: Applicants can request funding between $50,000 and $250,000 , 

for a period of one year. 

 

 CZI will consider and potentially fund multiple applications from the same organization, 

multiple applications related to the same open source project(s), and multiple applications 

that include the same staff and/or project contributors. However, the proposed work in 

such applications must be distinct. 

 

 Proposals supporting multiple open source projects are encouraged. 

 

Application round at the portal opens in mid-December 2019. 

 

Future funding cycle portal opening date: mid-June 2020 

 

Successful awardees from the first cycle are eligible to apply for a renewal in the third cycle, 

with a budget and scope of work that can be either similar or altered depending on project needs. 

No-cost extensions also will be considered. 

 

RA Deadline: 16.1.19 

Deadline: 1.2.20 (5pm PT) 

 

Call for Proposals   Web Page   Apply Online (Google Chrome recommended)   
 
CZI Core Values   Back to Table 

 

 

 

Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) 

Metabolic Control Innovative Awards 
 

JDRF provides seed funding for highly innovative research with significant potential to accelerate 

the mission of JDRF. Proposals should address key outstanding questions and have the 

potential to lead to a change in the current paradigm or conventional wisdom and/or lead to a 

groundbreaking discovery. 

 
Preliminary data is not required in the proposal but the underlying premise, goal, or hypothesis 

must be plausible and testable and the proposal must be focused with a well-defined goal that is 

achievable within the timeframe of the award. 

 

https://chanzuckerberg.com/wp-content/uploads/2019/05/EOSS-RFA-and-Instructions.pdf
https://chanzuckerberg.com/rfa/essential-open-source-software-for-science/
https://apply.chanzuckerberg.com/
https://chanzuckerberg.com/science/#our-values


Research fields: Please see the CFP priority areas here. 

 

Budget and Period: Innovative grants provide one year of support for a maximum of $ 100,000. 

 

 

RDA Deadline: 19.9.19 

Deadline: 15.10.19 (5PM Eastern Time) - Pay attention, the date falls on Rosh HaShana 

holiday. 

 

Call for Proposals   Web Page   Home Page   Apply via RMS360   Back to Table 

 

 

 •●♦סדנאות וכנסים  •●♦
 

 

 
 

Israel Ministry of Science and Technology (MOST) 

Italian Ministry of Foreign Affairs 

The Embassy of Italy in Israel 

 
Israel - Italy Scientific Workshop in 

"Particle Accelerator - Development and Uses in Medical Applications, 

Industry, Science and the Environment 

 
The Israeli Ministry of Science and Technology (MOST), the Italian Ministry of Foreign Affairs 

and the Embassy of Italy in Israel are honored to invite you to a Scientific Workshop in: " Particle 

Accelerator".  

 

The Workshop will take place in Tel Aviv on 5.11.19. (location details will be sent later). 

 

 For Registration free of charge, please write Claire Levaton by email: claire@most.gov.il  

including following details: Name, Title, Institute, Emails, Mobile no., Lunch participation: 

Yes/No. 

 

Registration Deadline: 23.10.19 

 

http://grantcenter.jdrf.org/wp-content/uploads/2019/07/Metabolic-Control-Program-Strategy.pdf
http://grantcenter.jdrf.org/wp-content/uploads/2019/08/Metabolic-Control-Innovative-RFA-Document-FY20.pdf
http://grantcenter.jdrf.org/rfa/metabolic-control-innovative-awards/
http://grantcenter.jdrf.org/
https://jdrf.smartsimple.us/
mailto:claire@most.gov.il


Program - First Version    Back to Table 
 

 
 

 
 

 משרד החינוך

 לשכת המדען הראשי
 

 סדרת מפגשים
 מפגש ראשון: מסלול ״פטור מהיתר״

 

 מנהל תחום הרגולציה בלשכת המדען הראשי של משרד החינוך, עם כניסתו של מר רוני אמיתי לתפקיד

 עורך המשרד ריענון נוהל בנושא מחקרים במוסדות חינוך. הנכם מוזמנים להשתתף בסדרת מפגשים, 

 בהם תוכלו להכיר את רוני ולתת למשרד משוב על המדיניות הקיימת ויישומה, כמו גם להציע הצעות לשיפור.

 

 , 12:00, בשעה 2.9.19בתאריך המפגש הראשון יתקיים 

ויתמקד במסלול ״פטור מהיתר״, שנועד לצמצם עומסים המייצרים עיכובים בביצוע המחקרים, ולמקד את הבדיקות 

במקרים היותר מורכבים )המערכת המקוונת החדשה של המשרד מסייעת בסיווג בין מסלול הפטור  המעמיקות

 .כאןזה ראו  ת מוגשות ללשכה(. פרטים על מהלך התייעלותכל הבקשות אמורות להיו למסלול הרגיל, ולכן

 

 בהמשך מתוכננים מפגשים בנושאים נוספים, בהתאם לפניות שהתקבלו במשרד,

מדיניות הסכמות הורים למחקר, מחקרי פעולה של מורים ושימוש בהקלטות וידאו ושמע במסגרת  ביניהם

 .מחקר

  על מועדי מפגשים אלה תצא הודעה נפרדת.

 

 בחזרה לטבלה   הרשמה למפגש

 

 

 •●♦  עדכונים ותזכורות  •●♦
 

 

 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/08/Call_for_Participation_Israel_Italy_Accelerator_5.11.19.pdf
https://edu.gov.il/sites/ChiefScientist/regulation/exempt/Pages/exempt.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScokv37Ar6MFQkucG0U-kUwmyepj3c4QdWWjgndSJt6EcrYLg/viewform


 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 (HITהמכון הטכנולוגי חולון )
 

 פעולה מחקרי -לשיתוף קול קורא  
 

 ** הארכת תאריך הגשה **
 

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

 משותפת

 בין חוקרי שני המוסדות באמצעות תמיכה במחקרים משותפים. 

 

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

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

 לגופי מימון בארץ ובחו"ל. מחקרים משותפים 

 

 :זכאות להגשה

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

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

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

 ששהו בשנת שבתון בשנה האחרונה. 

 

 : השנה, הוועדה תיתן עדיפות מסוימת למחקרים בנושאים הבאים:תחומי מחקר

 אתגרי הגיל השלישי והרביעי 

  ,סייברAI ,FINTECH 

 חירום ואפר"ן 

 טכנולוגיות ועיצוב מסייעים 

  בריאות דיגיטלית 

 טכנולוגיות למידה 

 

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

 

 , 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

 talig@ariel.ac.il מוזמנים לפנות לגב' טלי גונן, בכתובת המייל:  חוקרי אוניברסיטת אריאל

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

 

 9.9.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 

mailto:talig@ariel.ac.il
mailto:talira@hit.ac.il


 בחזרה לטבלה    טופס הגשת בקשה   קול קורא

 

 
 

 
 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
 

 פראג CULS עם מחקרי פעולה לשיתוף אקור קול
 

 פעולה עם חוקרים מצ'כיה * הזדמנות ייחודית לשיתוף -תזכורת ומידע נוסף  * 

 
 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). 

 
 

 ., לצורך מפגשים5.9.19 -ו 3.9.19יגיעו לאוניברסיטה בתאריכים  CULS-שימו לב: חוקרים מ
 

 : החוקרים במשלחת זו הינם מהתחומים הבאים
 

 
 

 לקבוע פגישה אישית עם החוקרים יש לשלוח מייל לאורית טסה, סגנית מנהל רשות המחקרלכל המעוניין 

 .oritta@ariel.ac.il: בכתובת

 

 

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
mailto:oritta@ariel.ac.il


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

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 

 

 :זכאות להגשה

 , אחד מכל מוסד.PHDרשאים להגיש הצעת מחקר לפחות שני חברי סגל בדרגת  .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/או לחילופי סטודנטים לתארים 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

 הרשות למחקר ופיתוח
 

 הנתונים מדעי בתחום אינטרדיסציפלינרי מחקר לעידוד קורא קול
 

 כורת **** תז

 

 של למנעד רחב המשויכים נתונים של וויזואליזציה ניתוח, עיבוד ניהול, לאיסוף, מתייחס הנתונים מדעי תחום

 על הנשענים ופיתוח כלים מסקנות הוצאת משמעות, לניתוח גם מסחריות, כמו ואפליקציות אקדמיות דיסציפלינות

 . הנאספים הנתונים

 

 הנתונים וחוקרים מדעי בליבת העוסקים מחוקרים המורכבות מחקר קבוצות יצירת לעידוד מיועד זה מענק

 כאשר מחקרי, בסיס ליצירת לסייע אמור המענק .נתונים במאגרי ומשתמשות המייצרות שונות מדיסציפלינות

 חיצוניים. מימון לגופי יותר מפורטת הצעה ותגיש את המחקר תרחיב חוקרים קבוצת אותה שבהמשך המטרה

 

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


 :תנאי סף

 ידי שני חברי סגל לפחות, עדיף ממחלקות שונות.-ההצעה תוגש על 

 .עיקר עיסוקו של אחד החוקרים יהיה במדעי הנתונים 

 זה. בקשה למענק מלהגיש מנוע חיצוני מימון לגוף מחקר הצעת האחרונות בשנתיים הגיש שלא חוקר 

 בשנה שבתון בשנת סגל ששהו לחברי וכן באוניברסיטה שנה עד חדשים סגל לחברי מתייחס אינו זה תנאי

 .האחרונה

 

 .: מחקר אינטרדיסציפלינרי בתחום מדעי הנתוניםתחומי המחקר

 

 , לתקופה של שנה אחת. ₪ 30,000: עד תקציב

 
 . talig@ariel.ac.il,  9758906-03למידע אודות אופן ההגשה ניתן לפנות לגב' טלי גונן: 

 
  15.9.19תאריך ההגשה לרשות המחקר: 

 בחזרה לטבלה   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 

 הרשות למחקר ופיתוח, ד"ר מיכאל מעוז.

 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

 

mailto:talig@ariel.ac.il
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/08/Call-for-Proposals_-interdisciplinary-research_data-science_9.2019.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


 

  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   ·

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

 

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

mailto:alonaba@ariel.ac.il
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/forms/587-Matching_Fund_Application_4ed_10.11.17.doc
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