
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

2.9.19 -9.9.19  

 ♦הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה ♦ 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

 מתאים לפקולטות מילות מפתח קול קורא

 

 רשות המים

 יחידת המחקרים

 

 2019קול קורא לשנת 

 למחקרים ומלגות רשות המים

 

 

ה וטכנולוגיות התפלה ; התפל

איכות מים ; טכנולוגיות לטיפול 

במים ובשפכים ; בטחון מים ; 

מי תהום ; מים  –הידרולוגיה 

עיליים ; הידרומטראולוגיה ; 

אקלים ומטר ; שימוש במים: 

 חיסכון וייעול ; כנרת ; משק המים

 

 

 רשות החדשנות

 

בעלי מומחיות בתחומים 

 כנולוגיים:ט

הצטרפו לנבחרת הבודקים 

המקצועיים של רשות 

 החדשנות !

 

 

  תקשורת ואלקטרוניקה ;

 ; תכנה ;  ; מערכות מדעי החיים

 תעשיית הייצור 

 



 

 

 המשרד לביטחון פנים

הרשות למאבק באלימות, 

 בסמים ובאלכוהול

 

קול קורא להגשת בקשות לסיוע 

 החילוט מקרן

לפי פקודת הסמים המסוכנים 

 2019לשנת 

 

 

אלימות והשימוש בסמים ואלכוהול: 

היקף ומאפיינים, השפעה, מגזרים 

שונים, מדיניות; אלימות ופשיעה 

במרחב המקוון; היבטים כלכליים, 

תרבותיים, חברתיים והתנהגותיים; 

מחקרים טכנולוגיים ומבצעיים; 

מחקרים בנושאים משפטיים 

 יים, ועוד.ורגולטור

 

 
 

 

משרד העבודה, הרווחה 

 והשירותים החברתיים

 

 קול קורא להגשת סקירת ספרות:

מומחיות בעבודה סוציאלית 

 תעסוקתית

 

 

 

תחום העבודה הסוציאלית 

 התעסוקתית

 
 

 

 

 

National Geographic 

Society 

 

Early Career Grant 

 

Exploration Grant 

 

Requests for Proposals 

 

 

Species and ecosystems ; 

biological diversity: behavior, 

life history, evolution and 

ecology. 

Origins and development of 

the human species: evolution 

of cultures and societies, 

cultural, linguistic and genetic 

diversity. Earth`s dynamic 

terrestrial, marine and 

freshwater ecosystems; 

Artificial Intelligence for 

innovation ; rainforests and 

more. 

 

 
 

 

Tree Fund 

 

 
Root and soil ; propagation, 

planting and establishment ; 

 
 



Jack Kimmel International 

Grant Program 

 

Bob Skiera Memorial Fund 

Building Bridges Initiative 

Grant Program 

 

plant health care ; risk 

assessment and worker safety 

; urban forestry (including 

human dimensions) ; urban 

forest benefits ; Policy 

formation and program 

implementation ; “Nature 

Based Solutions”; community 

forestry ; behavioral 

economics ; ecosystem 

services ; 

tree diversity 

 

 

Scott 

 

Otto Scott Research Award 

 

 

glass, glass-ceramic 

and related advanced 

materials 

 

 

 

 סדנאות וכנסים
 

 

 משרד המדע והטכנולוגיה
 

 12ר מספ HOPEכנס 

 

 

 פיסיקה, כימיה ,

 פיזיולוגיה/רפואה

 

 

 

 

 עדכונים ותזכורות
 

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 (HITהמכון הטכנולוגי חולון )

 

 פעולה מחקרי-לשיתוף קול קורא
 

 ** הארכת תאריך הגשה **
 

 

 :מגוון תחומים

השלישי והרביעי ; אתגרי הגיל 

; חירום  AI  ;Fintechסייבר ; 

ואפר"ן ; טכנולוגיות ועיצוב 

מסייעים ; בריאות דיגיטלית ; 

 טכנולוגיות למידה

 

 

 

 
 

 

 מגוון תחומים:

 



 
 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 

 מחקרי פעולה לשיתוף קורא קול
 פראג CULS עם

 
  תזכורת ומידע נוסף

 פעולה -לשיתוףהזדמנות ייחודית 

 עם חוקרים מצ'כיה

 

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, 

 טימיזציה ;אופ

 חקלאות, מזון ותזונה ועוד.

 פרטים נוספים בקול הקורא  

 

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 הרשות למחקר ופיתוח

 

 מחקר לעידוד קורא קול

 בתחום אינטרדיסציפלינרי

 הנתונים מדעי
 

 זכורת **** ת

 

 

 

 מחקר אינטרדיסציפלינרי

 בתחום מדעי הנתונים

 

 

 המועצה להשכלה גבוהה

 הועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(

 

 מועמדים להגשת קורא קול

 ת"ות מלגות לתכנית 

 מסין מצטיינים דוקטורנטים לבתר

 אתשפ"  ,מחזור ח' ומהודו

 

The PBC Fellowship Program 

for Outstanding Chinese and 

Indian Post-Doctoral Fellows 

Applications for the Academic 

Year 2020/2021 

 

-הזדמנות לקלוט פוסט -תזכורת 

 דוקטורנט מצטיין מסין או מהודו ! 

 

 

 

 

 

 

 

 מגוון תחומים

 

 

 

 

 



 הודעות רשות המחקר

 

 

 
 

 (ISFת למדע )הקרן הלאומי

 תאריכי הגשת הצעות בתכנית: מענקי מחקר אישיים

 

 22.9.19: תאריך ההגשה לרשות המחקר

 

 (13:00)עד השעה  27.10.19: התאריך האחרון להרשמה לתכנית באתר הקרן

 

 (13:00)עד השעה  6.11.19: התאריך האחרון להגשה לקרן

 

 המסלולים באתר טרם נפתחו להגשה.

 אחר הפרסומים מאת רשות המחקר.אנא המשיכו לעקוב 

 

 
 :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:

Chronic Pain Management Research Program (CPMRP) 
 

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

Kidney Cancer Research Program (KCRP) 
 

 

 הזדמנויות להגשת קדם-הצעות בחודש אוקטובר 2019:

https://ebrap.org/eBRAP/public/Program.htm?clientAcronym=CDMRP
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=226300
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=220302
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=220301


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,

 ר הפרטים ובתהליך ההגשה.ונשמח לסייע לכם בברו

 

 

 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 

 

 
 

 

 
 

 רשות המים
 יחידת המחקרים

 

 2019קול קורא לשנת 
 ות המיםלמחקרים ומלגות רש

 
 .2019לשנת  המים בתחום" ולמלגות למחקרים קורא קול"ב יוצאת המים רשות

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


 בניהול פעולה ודרכי מדיניות קביעת לצורך השונות המים רשות יחידות את משמשים המחקרים תוצרי
 .בישראל המים משק

 

 תחומי המים השונים.כמו כן, גם השנה רשות המים תממן מלגות לסטודנטים מצטיינים במטרה לעודדם לעסוק ב

 המלגות מיועדות לסטודנטים לתארים מתקדמים )תואר שני ושלישי( שיעסקו בתחומים הקשורים למים.

 

 : מגוון נושאים בתחום המים:תחומי המחקר

 התפלה וטכנולוגיות התפלה 

 איכות מים וטכנולוגיות לטיפול במים ובשפכים 

 בטחון מים 

  מי תהום –הידרולוגיה 

 דרומטראולוגיה אקלים ומטרמים עיליים, הי 

 חסכון וייעול השימוש במים 

 כנרת 

 תכנון, ניהול ורגולציה במשק המים 

 

 .והביוב המים למשק שקשורים ובלבד ברשימה כלולים לא אשר בנושאים להגיש הצעות ניתן

 

 .שנים 3לתקופה של עד  ₪ 360,000: עד תקופה ותקציב

 , לשנה. ₪ 36,000: עד למלגות

 
 כחוקר מציע לשמש האמור, באפשרות אף ראשי. על כחוקר אחת מחקר מהצעת יותר מציע דיי על תוגש לא 

 .זה קורא קול במסגרת שונות מחקר הצעות 3 בעד מחקר צוות כחבר או/ו משני

 
 water.gov.ilkolkore@2019 : , לכתובת הדוא"ל5.9.19ניתן להגיש שאלות הבהרה עד התאריך 

 
 8.9.19תאריך ההגשה לרשות המחקר )מקדמיות(: 

 
 (12:00)עד השעה  12.9.19לתיבת המכרזים(:  -תאריך ההגשה לקרן )מקדמיות

 
 23.10.19תאריך ההגשה לרשות המחקר )מלאות, לפי הזמנה(: 

 
 (14:00)עד השעה  31.10.19תאריך ההגשה לקרן )מלאות, לפי הזמנה(: 

 
 מעוניינים להגיש הצעה לקול הקרוא, אנא הודיעו על כך בהקדם לרשות המחקר, אם הנכם

 על מנת שנוכל להיערך להגשת ההצעה במועד.

 
 בחזרה לטבלה   נספחים   קול קורא

 

 
 
 

 
 

mailto:kolkore2019@water.gov.il
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/09/Call_for_Proposals_ReshutHamaim2019.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/09/Call_for_Proposals_ReshutHamaim2019_Nispakhim.docx


 רשות החדשנות
 

 בעלי מומחיות בתחומים טכנולוגיים:

 ועיים של רשות החדשנות !הצטרפו לנבחרת הבודקים המקצ
 

 רשות החדשנות מגייסת לשורותיה מומחים במגוון תחומי הטכנולוגיה, 

 אשר יבדקו ויעריכו את החדשנות בפרויקטי המו"פ המוגשים לרשות, לשם קבלת תמיכה כספית.
 

 הרשות מחפשת בודקים בעולמות המחקר והפיתוח לצד הכרת הפן העסקי והבנה של השוק, 

 ים:בתחומים הבא
 

 תעשיית הייצור    תכנה    מערכות    מדעי החיים    תקשורת ואלקטרוניקה
 

 כשהם סרוקים.לשאלון הרלוונטי ובצרוף כל המסמכים הנדרשים  ההגשה הינה באופן מקוון בלבד, באמצעות מענה

 לא תתאפשר הגשת הצעה בכל דרך אחרת.

 31.10.19תאריך אחרון להגשת מועמדות: 

 
 בחזרה לטבלה   לפרטים

 
 

 
 

 המשרד לביטחון פנים
 הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול

 

 קול קורא להגשת בקשות לסיוע מקרן החילוט 

 2019 לפי פקודת הסמים המסוכנים לשנת

 
הוקמה קרן החילוט אשר מיועדת, בין  1973-ח לפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, התשל"ג36מכוח סעיף 

סיוע בביצוע תפקידי הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול כפי שפורטו בחוק הרשות למאבק השאר, ל

 .2017-באלימות, בסמים ובאלכוהול, התשע"ז

 

מועצת החילוט מזמינה את הגופים הפועלים בתחומי עיסוקה של הרשות להגיש בקשות לסיוע מקרן החילוט לשנת 

 .לות בקנה אחד עם תפקידי הרשותבהקצאת משאבים לקידום תכליות העו 2019

 

 : תחומי המחקר

מחקרים לבחינת היקף ומאפייני האלימות והשימוש בסמים ובאלכוהול והשפעתם על היבטים של שלום  .א

 .הציבור

https://innovationisrael.org.il/bids/4531
http://trailer.web-view.net/Links/0X748711C2C2FC8120181B727043184BF051776E2535BB06CE15C3A215E5A72FD51D118B020D2CF508CE8B4B0252083497F9BF6B658D33942B22130F0C6CDBDB201640F03D44A5C0E9.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XC2A0BAD1CC4EB470F8175E81F172B84068EDDB424F52ABDAF2A15F24E19E5310A6BE8BEF715B29F7CE8B4B0252083497F9BF6B658D33942B22130F0C6CDBDB201640F03D44A5C0E9.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XDE25452859683387B952A5CC275A288C6AD2AC30118EB940D1E3EC49E839EEEE6022230FB959AE12CE8B4B0252083497F9BF6B658D33942B22130F0C6CDBDB201640F03D44A5C0E9.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XB0599B452F2565FF47CC9843780E0A5752EEC40BB995C6299086A549983DFBA04327DA4764140FF0CE8B4B0252083497F9BF6B658D33942B22130F0C6CDBDB201640F03D44A5C0E9.htm
https://trailer.web-view.net/Show/0XC939A39175816BA54E883AEA21ADB4CC8B0D4829CC5A606319FBEDD7D72E837FFC7B75182448CBB4.htm


מחקר להערכת תכניות והיבטי מדיניות בתחומי אלימות, סמים ואלכוהול בהיבטי מניעה, טיפול, שיקום ואכיפה  .ב

 .שותבתחומי פעילותה של הר

 מחקרים בנושאי אלימות ופשיעה במרחב המקוון .ג

 .מחקר לבחינת האלימות, הסמים והאלכוהול במגזרים ייחודים .ד

 בסמים ובאלכוהול ,חקר היבטים כלכליים, תרבותיים, חברתיים והתנהגותיים הקשורים באלימות .ה

פול, שיקום ואכיפה בתחומי טי ,מחקרים טכנולוגיים ומבצעיים בסוגיות אלימות, סמים ואלכוהול בהיבטי מניעה .ו

 פעילותה של הרשות

 מחקרים בנושאים משפטיים ורגולטוריים בתחום האלימות, הסמים והאלכוהול .ז

מחקרים שיתכללו מעגל שלם בתחומים של אלימות, סמים ואלכוהול כולל נתונים, ניתוח הצעה למודלים עם  .ח

 .שילוב של טכנולוגיה והמלצות לפעולה

 

 בכוונת הרשות לסייע, ראו מסמך נספח א'. לפעילויות נוספות בהן

 

 .: לא מצוינת הגבלת תקציבתקציב

 

 
 25.9.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 
 31.10.19תאריך הגשה לקרן )הגשת עותק קשיח(: 

 

 בחזרה לטבלה   ה'-נספחים ב'   נספח א'   עמוד הבית

 

 
 

 
 

 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
 

 קול קורא להגשת סקירת ספרות:
 מומחיות בעבודה סוציאלית תעסוקתית

 

 האגף הבכיר למחקר, תכנון והכשרה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מזמין בזאת חוקרים

 מסמך לדיון. -ספרות בנושא: מומחיות בעבודה סוציאלית תעסוקתית להגיש הצעות לעריכת סקירות 

 

 המשרד מבקש לבחון בחינה ראשונית את האפשרות לראות בתחום התעסוקה תחום מומחיות מובחן.

העבודה הסוציאלית התעסוקתית היא תחום חדש הנמצא בתחילת דרכו. כדי לפתח תפקיד זה באופן מקצועי 

של משרד העבודה והרווחה, אנו מבקשים לבחון מומחיות זו בהתבסס על הנעשה  ומותאם לתוכניות התעסוקה

 בארץ ובעולם ובמקצועות משיקים.

 

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/keren-hilut-2019
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/keren-hilut-2019/he/publications_drugs_Addendum%201.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/keren-hilut-2019/he/publications_drugs_Addendum%202-5.pdf


במסגרת העבודה מבקש המשרד לאסוף את המידע בתחום העבודה הסוציאלית התעסוקתית,  : תחומי המחקר

וכך גם לפיתוח הכשרה  לפתח את הידע בתחום ולנהלו. כתיבת מסמך זה תביא לפיתוח תחום מומחיות זה

 מקצועית מתאימה לעובדים בשדה ובמרכזי התעסוקה של המשרד.

 
 

 (  gray) literatureהסקירה תכלול ספרות מקצועית ומחקרית מהארץ ומהעולם, לצד ספרות אפורה 

 הכוללת מסמכי מדיניות, חוקים, נהלים ותוכניות הכשרה הנוגעים לתחום העבודה הסוציאלית התעסוקתית. 

 :הסקירה תתמקד ברכיבים אלו

מהי עבודה סוציאלית תעסוקתית? רקע התפתחותי של המקצוע, עקרונות יסוד ותפיסת עולם, מהו  -

 סטאטוס ההכרה בתחום זה כתחום מומחיות במקומות שונים בעולם? 

 מה נעשה בישראל בתחום העבודה הסוציאלית התעסוקתית?  -

 לגבי היתכנות ההכרה בתחום זה כתחום מומחיות? אלו תובנות ו/או כיווני פעולה יש לחוקר/ת -

 בהינתן שיש היתכנות להכרה בתחום זה כתחום מומחיות, מה נדרש לשם קידום ההכרה? -

 

)יועצים  בתעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצונייםשעות  100היקף העבודה יהיה עד  :תקופה ותקציב

 לניהול(.

  .ארבעה חודשים מיום החתימה על החוזההמועד המאוחר ביותר להשלמת העבודה המבוקשת הוא 

 
 12.9.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 
 29.9.19תאריך הגשה לקרן: 

 
 
 בחזרה לטבלה    עמוד הבית   קול קורא 

 

 
 

 
 

National Geographic Society 
 

The National Geographic Society invites researchers to apply for funding of projects 

that are bold, innovative, and potentially transformative and have a primary focus in 

conservation, education, research, storytelling, or technology.  

 

Projects should also align to one of our three focus areas: 

https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.9.0.2
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/molsa-voice-of-call-27-08-2019/he/VoiceOfCall_molsa-voice-of-call-27-08-2019.docx
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/molsa-voice-of-call-27-08-2019
https://www.nationalgeographic.org/grants/our-focus/


 
 Wildlife includes species-focused projects and the local evolutionary and ecological 

processes that sustain them. This area of focus supports projects that seek to discover and 

identify species and ecosystems and to mitigate threats to Earth’s life forms. Projects will 

improve understanding of biological diversity, including behavior, life history, evolution, 

ecology, and habitat requirements. 

 

 Human Journey focuses on learning more about who we are and what our future will be on 

this planet. It supports projects in a range of fields that are helping us understand the origins 

and development of our species; how we modified and adapted to diverse landscapes across 

the globe; the evolution of cultures and societies; and the current status of and trends in our 

cultural, linguistic, and genetic diversity. Recognizing that human society is currently out of 

balance with the natural world, NGS also seeks projects that propose solutions to mitigate 

this imbalance. 

 
 Changing Planet grants focus on our Earth's dynamic terrestrial, marine, and freshwater 

ecosystems. NGS seeks projects that illuminate these issues to better inform decision 

making and to develop more effective models for conservation and protected area 

management at large scales. This area of focus seeks to reduce negative human impacts on 

ecosystems and Earth processes by increasing knowledge, inspiring action, and creating 

solutions with direct, quantifiable, and scalable methods for conserving landscapes or 

seascapes. 

 

The National Geographic Society offers three types of grants: 

 

Early Career Grant 
 

Early Career Grants are designed to offer less experienced individuals an opportunity to lead a 

project. 

 

Budget and Period: Projects are typically funded for US $5,000 and cannot exceed  

US $10,000 , for up to one year period. 

 

 Early Career Grant applicants must also submit a two-minute video that will be used to help 

evaluate the proposal. You may speak in your primary language, but if that is not English, 

you MUST add English subtitles or attach an English video transcript. 

 

o Anyone with more than five years of professional experience in the field of their project focus 

does not qualify for an Early Career Grant and should apply for an Exploration Grant instead. 

 

 

RDA Deadline: 18.9.19 

Deadline: 9.10.19 

 

Call for Proposals   Eligibility Requirements   Guidelines   Sample Application   

https://www.nationalgeographic.org/grants/grant-opportunities/
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/how-to-apply/eligibility/
https://www.nationalgeographic.org/grants/preparing-your-proposal/
https://media.nationalgeographic.org/assets/file/NGS_Downloadable_Grant_Preparation_Questions_ECG_1.pdf


Process and Timelines    Back to Table     

 

 

 
Exploration Grant 

 

An Exploration Grant application is a request for funding by an experienced project leader in the 
areas of conservation, education, research, storytelling, and technology. 

The applicant and his or her team members are expected to demonstrate successful completion 
of similar projects with measurable and/or tangible results. 
 

Budget and Period: Projects are typically funded for between US $10,000 and US $30,000. , for 

up to one year period. 

 

RDA Deadline: 18.9.19 

Deadline: 9.10.19 

 

Call for Proposals   Eligibility Requirements   Guidelines 

 

Sample Application - Research Grant   Process and Timelines    Back to Table     

 

 

 
Requests for Proposals 

 

As part of supporting a planet in balance, National Geographic offers Exploration Grants that 

concentrate on certain key issues.  

 

Research Fields: Applicants may propose projects focused in conservation, education, 

research, storytelling, or technology in response to the special Requests for Proposals (RFPs) 

listed below: 

 

 Uncovering Human Origins in Asia and Africa 

 Species Recovery 

 Big Cats Conservation 

 AI for Earth Innovation 

 Biodiversity Exploration and Discovery 

 Citizen Science for Species Discovery 

 Artificial Intelligence for Species Discovery 

 Stories of Tropical Rainforests 

 Amazon Conservation Capacity 

https://www.nationalgeographic.org/grants/process-and-timeline/
https://www.nationalgeographic.org/grants/grant-opportunities/
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/how-to-apply/eligibility/
https://www.nationalgeographic.org/grants/preparing-your-proposal/
https://media.nationalgeographic.org/assets/file/NGS_Downloadable_Grant_Preparation_Questions_Research.pdf
https://www.nationalgeographic.org/grants/process-and-timeline/
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/human-origins/
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/species-recovery/
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/big-cats-conservation/
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/ai-earth-innovation/
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/biodiversity-exploration-and-discovery/
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/citizen-science-species-discovery/
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/artificial-intelligence/
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/tropical-rainforest-story/
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/amazon-conservation-capacity/


 

Budget and Period: For more information see specific RFP from the list. 

 

 

RDA Deadline: 19.9.19 

Deadline: 9.10.19 

Call for Proposals   Eligibility Requirements   Guidelines 

 

Sample Application - Research Grant   Process and Timelines    Back to Table   

 
 

 
 

Tree Fund 
 

Jack Kimmel International Grant Program 
 

The Jack Kimmel International Grant program is administered by TREE Fund, with participation 

from the Canadian TREE Fund in the evaluation process. The program is available to 

researchers whose work is primarily outside of the United States. 

 

Research fields: Proposals may be submitted for any of the core areas of TREE Fund interest, 

as defined here: 

  

 Root and soil management 

 Propagation, planting and establishment 

 Plant health care 

 Risk assessment and worker safety 

 Urban forestry (to include human dimensions) 

 
Budget and Period: Up to $10,000, for a period of 1-2 years. 

 
 LOI: A brief Letter of Inquiry of no more than 100 words describing your project title and 

concept 

https://www.nationalgeographic.org/grants/grant-opportunities/
https://www.nationalgeographic.org/grants/eligibility/
https://www.nationalgeographic.org/grants/preparing-your-proposal/
https://media.nationalgeographic.org/assets/file/NGS_Downloadable_Grant_Preparation_Questions_Research.pdf
https://www.nationalgeographic.org/grants/process-and-timeline/
https://treefund.org/research


will be sent to treefund@treefund.org. Please note the submission dates are very close. It is 

recommended to start working on the full application in advance. 

 

RDA Deadline (LOI): 8.9.19 

Deadline (LOI): 15.9.19 

RDA Deadline (by invitation only): 17.9.19 

Deadline (by invitation only): 1.10.19 

Call for Proposals   Home Page    Back to Table 

 

 
 

Bob Skiera Memorial Fund Building Bridges Initiative 
Grant Program 

 
Building Bridges Initiative helps arborists and urban foresters communicate the value of trees 

and urban forests on a global basis through engagement with developers, builders, civil 

engineers, city planners, elected officials and other policymakers.  

 

Research Fields: This year the program will focus on human and community benefits of Urban 

Forestry and Arboriculture, and methods for communicating such benefits to policy-makers and 

professionals in affiliated fields to ensure that the work of arborists and urban foresters has the 

maximum positive community impact possible.  

 

Suggested areas of investigation (this list is not all-inclusive) might include: 

 Quantitative and/or qualitative analysis of urban forest benefits to humans and communities 

 Techniques for educating communities to support sound policy/decision-making, zoning, 

development decisions, etc. 

 Policy formation and program implementation 

 “Nature Based Solutions” 

 Community Forestry 

 Behavioral economics 

 Ecosystem services 

 Planning for and implementing tree diversity programs 

 Etc. 

 

TREE Fund welcomes research proposals and applications from a wide range of academic and 

technical disciplines, of both a qualitative and a quantitative nature. 

 

Budget: Up to $30,000 

 

mailto:treefund@treefund.org
https://treefund.org/researchgrants/kimmel
https://treefund.org/researchgrants/kimmel


 
RDA Deadline (LOI): 8.9.19 

Deadline (LOI): 15.9.19 

RDA Deadline (by invitation only): 17.9.19 

Deadline (by invitation only): 1.10.19 

Call for Proposals   Home Page    Back to Table 

 

 
 

 
 

Scott 
 

Otto Scott Research Award 
 

SCHOTT is a leading international technology group in the areas of specialty glass and glass-

ceramics. 

In 2020 the Ernst-Abbe-Fonds will be presenting the 16th Otto Research Award. 

 

The prize honors biannually excellent researchers for their scientific and technological 

achievements in basic and applied research in the fields of glass, glass-ceramic and related 

advanced materials. 

The Award is given for individual achievements, but also for the work done by smaller groups. 

 

Candidates can be nominated by any internationally renowned scientist or engineer. Self 

applications are also allowed, but must be accompanied by a letter of support. 

 

Research Fields: The fields of glass, glass-ceramic and related advanced materials. 

 

Award amount: € 25,000 

 

 

 

 

https://treefund.org/researchgrants/skiera
https://treefund.org/researchgrants/kimmel


 

RDA Deadline: 19.9.19 

Deadline: 6.10.19  

Call for Applications    Web Page    Apply Online   Scott Home Page   Back to Table   

 

 •●♦כנסים סדנאות ו •●♦
 

 

 
 

 משרד המדע והטכנולוגיה
 

 12מספר  HOPEכנס 
 

 סטודנטים לתואר שלישי וחוקרים צעירים, העוסקים בתחומים: פיסיקה, כימיה פיזיולוגיה/רפואה,

 .12 מס' HOPEהנכם מוזמנים להגיש מועמדותכם להשתתפות בכנס 

 

 הכנס יתקיים בעיר צוקובה שביפן,

 13.3.19-9בין התאריכים 

 
משרד יבחר שישה זוכים אשר ישתתפו בכנס, עם אפשרות של תמיכת המשרד. ששת הזוכים שיבחרו על ידי ה

משרד המדע והטכנולוגיה במסגרת הליך ההערכה ודירוג, אשר ייעשה בהתאם לדרישות ולקריטריונים שהוגדרו 

 בפנייה המצורפת. 

 ל ייצוג של מגוון התחומים שהוגדרו.כמו כן, יילקח בחשבון התחום בו עוסק המחקר, על מנת לשמור ע

 
 לצורך בחירת הזוכים על ידי המשרד, יש להגיש את המועמדות למשרד, האגף לקשרי חוץ מדעיים,

 Yehudith@most.gov.il לכתובת המייל 

 
 15.9.19התאריך האחרון להגשת מועמדות: 

 

 בחזרה לטבלה   JSPSנשיא  –מכתב רשמי    הנחיות להגשה   תכנית ומידע נוסף   קול קורא
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.otto-schott-research-award.de/award_application/otto_schott_research_award_2019_call_for_applications.pdf
http://www.otto-schott-research-award.de/index.html
https://dsz.moveon4.de/locallogin/5c91fd9a58753112028b4567/eng
https://www.schott.com/english/index.html
mailto:Yehudith@most.gov.il
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/09/Call_for_Nominations_HopeMeeting12_Japan.docx
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/09/Call_for_Nominations_HopeMeeting12_Japan_Outline.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/09/Call_for_Nominations_HopeMeeting12_Japan_ApplicationInstructions.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/09/Call_for_Nominations_HopeMeeting12_Japan_Letter.pdf


 

 

 •●♦  עדכונים ותזכורות  •●♦
 

 

 
 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 (HITהמכון הטכנולוגי חולון )
 

 פעולה מחקרי -לשיתוף קורא קול  
 

 ** 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. 

 

יועדת לתמיכה ולקידום פעילויות מחקר משותפות לחברי המ 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 

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

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

 ששהו בשנת שבתון בשנה האחרונה. 

 

 רים בנושאים הבאים:: השנה, הוועדה תיתן עדיפות מסוימת למחקתחומי 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 רהמחק 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: -נות לגב' טלי רייןמוזמנים לפ HITחוקרי 

 

 9.9.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 

 בחזרה לטבלה    טופס הגשת בקשה   ל קוראקו

 

 
 

 
 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
 

 פראג CULS עם מחקרי פעולה ףלשיתו קורא קול
 

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

 
 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). 

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

שיתוף פעולה זה אמור להניב בהמשך פרסום מאמרים משותפים והגשת הצעות מחקר משותפות  .CULS -מ

 צ'כיה של משרד המדע וכדומה(. -קול קורא לשת"פ ישראל במענה ל –)לדוגמא 

 

 :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 ייחסמת 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.

 

mailto:talig@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
https://www.czu.cz/en/


 חודשים. 18ופה של עד , לתק ₪ 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
 

 ** תזכורת **

 

 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 .תוניםנ במאגרי ומשתמשות המייצרות שונות מדיסציפלינות

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

 

 :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 קרחו 

 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: 

 

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
mailto:talig@ariel.ac.il


  15.9.19תאריך ההגשה לרשות המחקר: 

 בחזרה לטבלה   קול קורא

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 המועצה להשכלה גבוהה

 הועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(
 

 ת"ות מלגות לתכנית מועמדים להגשת קורא קול

 תשפ"א  ,מחזור ח' ומהודו מסין מצטיינים דוקטורנטים רלבת

 

The PBC Fellowship Program 

for Outstanding Chinese and Indian Post-Doctoral Fellows 

Applications for the Academic Year 2020/2021 

 

 דוקטורנט מצטיין מסין או מהודו ! ***-הזדמנות לקלוט פוסט -*** תזכורת 

 
 ת"ות תשע"ט,-בשנים תשע"ג ומהודו מסין מצטיינים דוקטורנטים לבתר ת"ות של המלגות ת הצלחת תכניתבעקבו

 תשפ"א.  ל"בשנה התכנית גם את ממשיכה

 

 ומהודו, מסין מצטיינים דוקטורנטים לבתר שנתיות-דו מלגות  55עד תשפ"א ל"בשנה ת"ות תקצה לכך, בהתאם

 על מופקדות אשר השיפוט, ועדות ידי על שתוערך כפי המועמדים, של להתאמה האקדמית בכפוף תמומשנה אשר

 .הזוכים בחירת ועל המועמדים האקדמי של השיפוט

 

 : כל התחומיםתחומי מחקר

 

לשנה, לתקופה של שנתיים אקדמיות.  ₪  115,000על יעמוד הנסיעות ותקציב המלגה : גובהתקופה ותקציב

 י"ע ישולמו לשנה ₪ - 41,000 מ שלא יפחת וסכום ת,"ות י"ע יוקצבו לשנה ₪ 69,000 זה סך מתוך

 ת./מלגאי לכל האוניברסיטה,

 

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


 שוטפים(, במחירים (₪ 5,000 של שנתי סכום ת/מלגאי כל לרשות תעמיד האוניברסיטה בנוסף,

לכנסים,  נסיעות המלגה, בתום המלגה וחזרה בתחילת לישראל הגעה כגון בינלאומיות נסיעות הוצאות כיסוי לטובת

 .ל"בחו עבודה ופגישות ספר בתי דנאותס

 

 המלגה בתקופת נסיעות לטובת ת/את המלגאי לשמש ויוכל לשנה משנה נצבר הינו הנסיעות תקציב 

 המלגה. תום לאחר שנה עד של לישראל בתקופה ל"כנ נסיעות ולטובת

 

 המלגה מימוש לשם  01.03.2021 לתאריך עד לישראל להגיע ת/המלגאי על. 

קול הקורא רלוונטי עבור מועמדים מסין והודו שטרם השלימו את עבודת הדוקטורט, בתנאי חשוב לציין שה

שימציאו אישור מתאים וכן עבור מועמדים ממדינות אלה שכבר נמצאים בארץ ורוצים להגיש מועמדות 

 לתכנית זו.

 ת/עתדהמת או ,שנים חמש על עולה לא קבלתו תאריך אשר, שלישי תואר ת/בעל להיות ת/המועמד על 

 למעלה חלפה לא הקורא הקול פרסום במועד אשר לקול הקורא,  6.4 בסעיף כמפורט שלישי תואר לקבל

אקדמי הוא  עיסוק לסיום ביותר , כאמור, התאריך המוקדםהאחרון האקדמי ה/עיסוקו ממועד משנה

(1.7.2014.) 

 
 זו. תכנית של מלגאים שני עד להנחות ת/רשאי תהיה/יהיה מנחה 

 
 א מעודד שוויון בין גברים ונשים באקדמיה.הקול הקור 

 

 מועמדים. על כן האוניברסיטה תקיים ועדות לבחירת  20-מספר המועמדים שניתן להגיש ממוסד מוגבל ל

 ., כמצוין מטה1.11.19המועמדים. אנא הגישו את המסמכים עד לתאריך 

 

 1.11.19 תאריך הגשה לרשות המחקר:

 28.11.19ידי האוניברסיטה: תאריך הגשה של טבלת המועמדים על 

 בחזרה לטבלה   Regulations and Guidelines   נספחים  קול קורא

 

 

 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,
 

 לתשומת לבכם, מספר הודעה מטעם רשות המחקר:

 
 :עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות

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

 הרשות למחקר ופיתוח, ד"ר מיכאל מעוז.

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_VATAT_PostDocs_ChinaIndia_2019_Hebrew.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2018/Call_for_Proposals_VATAT_PostDocs_ChinaIndia_2018_Hebrew.Nispahim.pdf.docx
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2019/Call_for_Proposals_VATAT_PostDocs_ChinaIndia_2019_Guidelines.pdf


 

 . בקשות אלו יקבלו קדימות במתן שירותי העריכה.הפורטלאת הבקשה יש להגיש דרך 

 .ה להיות מוכנה במסגרת מגבלות הזמן של הקרן ורשות המחקרשימו לב, על ההצע

 

 בחזרה לטבלה

 

 
 

 קרנות חיצוניות )טבלה מתעדכנת( –מימון  אפשרויות

 קרנות פנימיות -אפשרויות מימון 

 

 

 אתר רשות המחקר

 הנחיות כלליות

 

  alonaba@ariel.ac.ilהצעות 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

 

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

http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/portal-for-research-and-development
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d/
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

