
 

 

 

 ות המחקררש -קולות קוראים חדשים 

28.1.20 -04.2.20  

 הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

 מתאים לפקולטות מילות מפתח קול קורא

 

 

 

יד הנדיב והאגודה הישראלית 

 לאקולוגיה ולמדעי הסביבה

 

 תכנית נקודת ח"ן

 

 2020קול קורא לשנת 

 

 

עיבוד ופתרונות סביבתיים שיטות 

לפרקטיקות חקלאיות הנהוגות 

בישראל בענפי הצומח, מזעור 

פגיעה סביבתית לצד חיזוק 

התועלת החיצונית ; השלכות 

ניתוח   -הפעילות החקלאית 

ומדידה מערכתיים ; חקלאות בת 

קיימא ; מדיניות ציבורית של 

 פיתוח בר קיימא

 

 

 מכון מטרנה

 
 קול קורא להצעות מחקר 

 2020לשנת 

 

תזונת תינוקות ופעוטות ; תזונת 

נשים הרות והשפעתה על הילוד, 

 
 
 



תינוקות , פעוטות וילדים עד גיל  

6 

 

 

 קרנות הביטוח הלאומי

 קרן סיעוד

 

הזמנה להגיש הצעה למחקר 

 הערכה למיזם:

רצף טיפול והממשק בין מסגרות  "

האשפוז לבין הקהילה, עבור 

 "קשישים עם דמנציה בקהילה

 

 

 ההערכה תכלול:

עיצוב מודלי הפעלה לתכניות, 

הערכה ומדידת תוצאות והמלצה 

 על רכיבים מיטביים לכל תכנית.

 

הטיפולי בין מטפלים, הרצף 

 מסגרות ומערכות שונות

 

 

 

 

International Institute for 

Applied Systems 

Analysis (IIASA) 

 

Research Fellowships 

 

 * תיקון * 

 

 

The fields of:  

Advanced Systems 

Analysis ; Air Quality and 

Greenhouse Gases ; 

Ecosystems Services 

and  Management ; Energy 

Evolution and Ecology ; 

Risk and Resilience ; 

Transitions to New 

Technologies ; Water; 

World Population 

 

 
 

 

 
 
 

Facebook Research 
 

Measuring Economic Impact 

in the Digital Economy 

 

 

The value of economic 

impact in the digital 

economy: 

A taxonomy of the digital 

economy ; theoretical models 

of the economic impact; 

empirical application of 

 
 



theoretical models of casual 

impact and more 

 

 

 

 

 

California Walnut 

Commission 

 
Call for Letters of Intent 

 

 

The effects of walnut 

consumption on health-

related outcomes: 

The impact on quality of life 

or health span 

in adults ; dietary effects 

within a dietary pattern, 

as assessed by Food Pattern 

Modeling; comprehensive 

review 

of past studies in the field of 

health outcomes of walnut 

consumption 

 

 

 עדכונים ותזכורות

 

 

 

 

 

 

Ariel Cyber  

Innovation Center 

 

Call for Cyber-Security 

Research Proposals 

 
 *Important Updates  *  

 

 
Systems security ; 

hardware and embedded 

systems security ; 

cryptography and 

cryptanalysis ; multiparty 

computation ; applications 

of AI and related fields ; 

security analysis and 

security measurement ; 

security of cyber-physical 

systems, national 

infrastructures, and the IoT 

; human interaction and 

usability aspects of cyber 

security ; privacy and 

 



personal data in 

cyberspace 

 

 

 

 

The Massage Therapy 

Foundation (MTF) 

 

2020 Research Support Grants 

 

 

Massage therapy 

application, 

including applied research 

investigating massage 

therapy as a health/mental 

health treatment and/or 

prevention modality 

 

 

 

 הודעות רשות המחקר

 

 
 :בכםילתשומת ל

 
 מגוון אפשרויות מימון פתוחות מאת משרד הביטחון האמריקני:

Department of Defense (DOD) 

 בתכנית:

Congressionally Directed Medical Research Program (CDMRP) 

 

 קולות קוראים לחודש מרץ:

Amyotrophic Lateral Sclerosis Research Program (ALSRP) 

 

 
 

 קולות קוראים פתוחים:

Broad Agency Announcement (MRMC-BAA) 2020 

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.

https://ebrap.org/eBRAP/public/Program.htm?clientAcronym=CDMRP
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=248303
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=238300
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=182900


 

 

 נושאים נוספים לקולות הקוראים שיופיעו בניוזלטר!הציעו 

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

 בקישור זהידי מילוי השאלון הקצר -על

 

 

 

 ORCIDעל כל חבר סגל לוודא שיש ברשותו חשבון 

 גם לעדכן בחשבון את הפעילות המחקרית. מקושר לאוניברסיטת אריאל. רצוי

 

 לפרטים נוספים
 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות •

 

 
 

 

 

 
 יד הנדיב והאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה

 תכנית נקודת ח"ן
 

 2020קול קורא לשנת 
 

 מילים בלבד!  800עד  –הצעה מקדמית 

 
משותף עם האגודה הישראלית לאקולוגיה ופועלת כמיזם  1999בשנת  יד הנדיב תכנית נקודת ח"ן נוסדה על ידי

. התכנית פועלת כמסגרת לקידום פרויקטים מגוונים בתפר שבין חקלאות לאקולוגיה 2017ולמדעי הסביבה משנת 

תפקידה העיקרי של התכנית הוא תמיכה במיזמים בעלי אופי יישומי וקצרי טווח  .ותפיסה סביבתית רחבה

 .בהיבטים סביבתיים של חקלאות רב תפקידיתהעוסקים 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=080ofK6t-kC5oIF6mkW8LTznqWLTB8ZNnqdAf77qeyBUQlVRVUs2OEU1VTBQVjdPMkFFSlhTWkE1QS4u


-תכנית נקודת ח"ן במחקרים ופרויקטים יישומיים לקידום פרקטיקות חקלאיות משמרות סביבה בישראל )אגרו

בתחום. התכנית שואפת להאיץ את אקולוגיה(, תוך יצירת גוף ידע משמעותי וגיבוש קהילה מקצועית ומעורבת 

התפתחות האגרואקולוגיה כדיסציפלינה ופרקטיקה בקרב אנשי מקצוע ומוסדות העוסקים בחקלאות ובשמירת 

  .טבע, בקרב חקלאים ומנהלים בשטח ובקרב חוקרי אקדמיה

 

 : הצעות לעבודות / פרויקטים:תחומי המחקר

ובפתרונות סביבתיים לפרקטיקות חקלאיות הנהוגות  הצעות לעבודות / פרויקטים העוסקים בשיטות עיבוד ❖

בישראל בענפי הצומח. ניתן להגיש הצעות מעשיות לבחינת ממשקים בענפי החקלאות השונים ובהתאם 

לתנאים המקומיים, אשר עשויים למזער פגיעה בסביבה ובמשאבי הטבע מחד ו/או למנף ולחזק את 

 .התועלות החיצוניות של הפעילות החקלאית

 

עות שיכללו בחינה רחבה של הפעילות החקלאית והשלכותיה החיוביות והשליליות, בעזרת שימוש הצ ❖

של ענפים בחקלאות, טביעת רגל  (LCA) בכלי ניתוח ומדידה מערכתיים כגון ניתוח מחזור חיים

 .של ממשקים סביבתיים ועוד (CBA) אקולוגיות, ניתוחי עלות תועלת

 

 להצעות שיעמיקו את ההבנה או דגש על שיתוף פעולה עם חקלאיםהעדפה תינתן להצעות שבהן יושם  •
ביחס להיתכנות ולהשפעת פרקטיקות שכבר נסקרו בעבר ומתקיימות בצורות חלקיות/מלאות בשטח 

 החקלאי.
 

יוענק יתרון להצעות שתבחנה את הנושאים האמורים ברמה האזורית, כולל התייחסות לקשרים בין שטחי  •
 .והאנושית עיבוד וסביבתם הטבעית

 

פרויקטים שלהם תרומה ישירה )ומוכחת( לשיפורה ולפיתוחה של חקלאות בת קיימא או פרויקטים  •
הרלבנטיים לגיבוש מדיניות ציבורית של פיתוח בר קיימא ויישומה יועדפו על פני פרויקטים הבאים להוסיף 

 מהפרויקט. ההצעות תכלולנה הגדרה ברורה של תוצרים בני יישום שיצמחו .מידע ותו לא

 

תועדפנה הצעות משותפות לחוקרים מדיסציפלינות שונות, הצעות המשלבות עבודה מתחומי דעת שונים  •
 .או הצעות המבוססות על שיתוף פעולה בין גופים/ארגונים/ מוסדות שונים

 

 השנה ייבחנו פרויקטים בני שנה בלבד. :תקופה ותקציב

בהתאם לצורכי הפרויקט, אולם אין התכנית מתחייבת לממן ניתן להגיש בקשות בהיקפים שונים של תקציב, 

 תקציב פרויקט מוצע במלואו או לתת את מלוא הסכום העומד לרשותה.

 .₪ 65,000מומלץ להגיש הצעה בה התקציב אינו עולה על 

  .יועדפו פרויקטים הממומנים בחלקם ממקורות נוספים ❖

 

 20.2.20תאריך הגשה לרשות המחקר )הצעה מקדמית(: 

 5.3.20תאריך הגשה לגוף המממן )הצעה מקדמית(: 

 16.4.20תאריך הגשה לרשות המחקר )הצעה מלאה(: 

 5.4.20תאריך הגשה לגוף המממן )הצעה מלאה(: 

 

 בחזרה לטבלה   אתר הבית  )קישור לטופס מופיע בקישור בתחילת העמוד(  קול קורא וטופס הגשת העצה

 
 

 

 

https://www.nekudat-hen.org.il/submissions-2/
http://www.nekudat-hen.org.il/


 

 
 

 מכון מטרנה

 2020קול קורא להצעות מחקר לשנת 

 

 , ע"י מטרנה תעשיות ש.מ, במטרה לתמוך במחקרים ישראליים2007מכון מטרנה למחקר הוקם בשנת 

 בתזונת תינוקות ופעוטות.

 

 : תזונת תינוקות ופעוטותתחומי מחקר

מטרנה עדיפות תינתן למועמדים בתחילת דרכם המחקרית ולהצעות העולות בקנה אחד עם פעילות מכון  •

 . 6והתמקדותה בתזונת נשים הרות והשפעתה על הילוד, תינוקות , פעוטות וילדים עד גיל 

 
 ₪ 50,000: עד תקציב

 
 על החוקר הראשי להיות בדרגה שאינה גבוהה יותר ממרצה בכיר. ❖

 

 חוקר רשאי להגיש כל שנה יותר מבקשה אחת, אך זכאי למלגה אחת בשנה. ❖

 
 ניתן לפנות למכון מטרנה בכתובת הדוא"ל:להגשת ההצעה ולפרטים נוספים, 

 maternal.professional@materna.co.il 

 
 1.3.20תאריך הגשה לרשות המחקר )הצעה מקדמית(: 

 שימו לב, התאריך מעודכן. – 15.3.20תאריך הגשה לגוף המממן )הצעה מקדמית(: 

 בחזרה לטבלה   מידע נוסף וטופס ההגשה   קול קורא 

 
 

 
 

mailto:maternal.professional@materna.co.il
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/01/Call_for_Proposals_Materna_03.2020.jpg
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/01/Call_for_Proposals_Materna_Details_ApplicationForm_03.2020.docx


 קרנות הביטוח הלאומי

 קרן סיעוד

 

 הזמנה להגיש הצעה למחקר הערכה למיזם

 "רצף טיפול והממשק בין מסגרות האשפוז לבין הקהילה, עבור קשישים עם דמנציה בקהילה "

 

מקצועית ומוגדרת כטיפול רציף ואיכותי, לאורך זמן, בין מטפלים שונים, מסגרות רצף הטיפול הינה גישה רב 

שונות ומערכות שונות, באמצעות תאום המעברים ביניהם, לצורך מקסום איכות הטיפול ושיפור איכות החיים תוך 

 .ראיית המטופל במרכז

 

התוכנית הלאומית להתמודדות עם קרנות הביטוח הלאומי בשיתוף אגף הגריאטריה במשרד הבריאות, ובמסגרת 

מחלת האלצהיימר ודמנטיות אחרות, חברו יחד לקידום מיזם משותף לטובת הקשישים הדמנטיים ובני 

 .משפחותיהם

 קרן הסיעוד של המוסד לביטוח לאומי מזמינה חוקרים להגיש הצעה למחקר הערכה שילווה את המיזם

 בור קישים עם דמנציה בקהילה"."רצף טיפולי בין מסגרות האשפוז לבין הקהילה, ע

 
 :תנאי סף

 .למסמך הקול הקורא 5אנא עברו על תנאי הסף המופיעים בעמוד 
 

 :אודות המיזם

ובמסגרתו כל אחת מהקופות המשתתפות בו, פיתחה תכנית שתינתן כשירות ניסיוני המיזם מיועד לקופות החולים 

למבוטחיה. מטרת המיזם היא לשפר ולמקסם את איכות רצף הטיפול במגוון תחומים של קשישים החיים עם 

 מחלת האלצהיימר ודמנטיות אחרות בקהילה.

 

 :מטרות ההערכה

 סיוע בעיצוב מודל ההפעלה של כל אחת מהתכניות ❖

  הערכת ומדידת תוצאות התכניות בכל קופה בהתאם למטרות המיזם ❖

 המלצה על רכיבים מיטביים בכל תכנית ❖

 

 :תפקידי צוות המחקר הם

 להכין סקירת ספרות בנושא שתכלול בין היתר סקירה על מודלים דומים בעולם, ❖

 תוך התייחסות למודלים שנמצאו מוצלחים.

 .להעריך את הפעילויות בתוכניות באמצעות שיטות מחקר וכלים מגוונים ❖

 לסייע לקופות, במידת הצורך, להגדיר יעדים, תפוקות ותוצאות של התוכניות על פי מטרות המיזם  ❖

 .ולבנות מדדים למידת השגתם

וב מודל לזהות נקודות חוזק וחולשה בהקמה ובהפעלת התכניות ולהציע רעיונות לשיפור ולסייע בעיצ ❖

 .הפעלה מיטבי, כדי שיוכל להמשיך ולפעול עתידית

לסייע בהגדרת בסיס נתונים אחיד עבור התוכניות ובהגדרת המידע שייכלל בו, כולל המידע הקיים  ❖

בקופות החולים ובכפוף לסוגיות של סודיות רפואית. לא נדרש מצוות המחקר לסייע בטכנולוגיה של בניית 

 .מאגר הנתונים

 על הפעילויות והמשתתפים בתוכניות מתוך בסיס הנתונים.לנתח מידע  ❖

 לבצע פעולות מחקריות נוספות אם יידרשו במהלך תקופת ההפעלה הניסיונית. ❖

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


 .להביא את המחקר לאישור בפני ועדות הלסינקי של קופות החולים ושל משרד הבריאות, ככל שיידרש ❖

 

 כולל תקורה.₪,  400,000עד   תקופה ותקציב:

 .חודשים 36 -ך כהמחקר ימש

 

אם יהיו יותר מחמש הצעות שיעמדו בקריטריון האמור בסעיף זה, יוזמנו לראיון חמשת המציעים שקיבלו את 

 .19.3.20מועד הריאיון למציעים שעמדו בתנאי הסף הוא  .הציונים המשוקללים הגבוהים ביותר
 

 13.2.20תאריך אחרון להגשה לרשות המחקר: 

 27.2.20)עותק אלקטרוני ועותקים מודפסים(:  תאריך אחרון להגשה לקרן

 

 בחזרה לטבלה   הגשת הצעהטופס    מסמך הקול הקורא

 
 

 
 

International Institute for 
Applied Systems Analysis (IIASA) 

 

Research Fellowships 
 

 * תיקון * 

 

IIASA offers a range of fellowships and postdoctoral opportunities for early and mid-career 

researchers. 

 

Research Fields: The research interests of the candidates should be aligned with sustainable 

development goals as stand-alone topics or combined with any of the following: 

 

❖ Advanced Systems Analysis 

❖ Air Quality and Greenhouse Gases 

❖ Ecosystems Services and Management 

❖ Energy 

❖ Evolution and Ecology 

❖ Risk and Resilience 

❖ Transitions to New Technologies 

❖ Water 

https://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/kolotKorimList/MehkarRetzefTipul.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/MehkarRetzefTipul-NispachB.doc
http://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/MehkarRetzefTipul-NispachB.doc
http://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/MehkarRetzefTipul-NispachB.doc
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/AdvancedSystemsAnalysis/Overview.html
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/air/Program-Overview.en.html
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/EcosystemsServicesandManagement/Overview--Objectives.en.html
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/Energy/About-Energy-Program.en.html
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/EvolutionandEcology/New-page.en.html
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/RISK/RISK-home.html
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/TransitionstoNewTechnologies/Objectives.en.html
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/water/waterhome.html


❖ World Population 

 

To find the program suitable for your research, please view the IIASA research page. 

Once you have formulated a proposal they encourage you to contact the relevant 

program representatives. 

 
The fellowship will enable successful applicants: 

❖ Access a global research network of over 3,500 scholars  

❖ Benefit from working alongside pioneering researchers from around 50 countries  

❖ Conduct your own independent research related to the innovative IIASA 

research agenda 

❖ Enjoy the vibrant social life that comes with being part of the IIASA community 

❖ Live in Vienna, which has repeatedly been named the most livable city in the world  

 
 

IIASA-Israel Program 

Opportunities for Mid-Career Researchers at IIASA 

 

The IIASA-Israel Program offers opportunities for early and mid-career researchers, along 

with senior researchers, to develop their skills and expertise in systems analysis, and 

international and interdisciplinary research at IIASA. 

 

❖ Applicants need to be a member of or affiliated to an academic or 

research institution in Israel. 

 

Types of fellowships: 

 

 Professorial Joint Appointment: 

Funds the opportunity for one researcher, ranked Professor or Full Professor, to come 

to IIASA for up to three months to further his or her research in collaboration with IIASA 

researchers. The period at IIASA can be split into multiple visits with funding for up to 

three roundtrips between Austria and Vienna. 

 

Budget and Period: Up to 5,125 Euro per month, and up to 3 roundtrips. 

Up to three months. 

 

 Associate Professorial Joint Appointment: 

Funds the opportunity for one researcher, ranked Assistant or Associate Professor, to 

come to IIASA for up to three months to further his or her research in collaboration with 

IIASA researchers. The period at IIASA can be split into multiple visits with funding for up 

to three roundtrips between Austria and Vienna. 

 

http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/WorldPopulation/Introduction.html
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/Research-Programs.en.html
https://www.iiasa.ac.at/web/home/education/postdoctoralProgram/Apply/Post_Doc_Program_Representatives.en.html


Budget and Period: Up to 3,843 Euro per month, and up to 3 roundtrips. 

Up to three months. 

 
 Visiting Scholar: 

Funds the living expenses of one researcher to spend a sabbatical at IIASA, 

to develop his or her research in collaboration with IIASA researchers. 

 

Budget and Period: Up to 1,500 Euro per month – living expenses. 

1-12 months period. 

 

Research Fields: Preference will be given to candidates with a focus on energy policy, air 

quality, demography, water, emergency and resilience, and science policy. 

 

Selection will also be made based on: 

❖ The applicant's interest and ability to impact public policy in Israel and globally. 

❖ Synergies between the applicant’s current research and IIASA’s research agenda 

(see IIASA Research Plan 2016-2020).  

❖ The applicant’s potential to facilitate and forge long-term collaborations between the 

Israeli academic sector and IIASA. 

 

• Full funding is available for one applicant in each mid-career category, but IIASA welcomes 

additional scholars with outside funding. 

 

  קיצור של תנאי המלגה בעברית

 

RA Deadline: 24.3.20 

Deadline: 13.4.20 (Attention: This date falls on the Passover holidays. The RA will not be 

working from the 8th of April). 

 

Call for Proposals 

 

Application Form    Additional Fellowships   Home Page    Back to Table 

 

 
 

 
 

Facebook Research 
 

Measuring Economic Impact in the Digital Economy 
 

https://www.iiasa.ac.at/web/home/about/leadership/strategicplan/IIASA-Research-Plan2015-2020.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/01/IIASA_Grant_Conditions_Summery.docx
https://www.iiasa.ac.at/web/home/education/postdoctoralProgram/PostdocOpportunities/IIASA-Israel_Program.html
https://www.iiasa.ac.at/web/home/education/postdocs.html
https://www.iiasa.ac.at/


With over two billion users and 140 million businesses, digital connections across Facebook 

apps and technologies - Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, and Oculus - have 

meaningful economic impacts on the millions of users and businesses all over the world. 

 

With this reach and level of daily engagement in the world’s economic activity, Facebook has 

significant interest in identifying the value of this economic impact. 

 
Research Fields: Measuring the value of economic impact in the digital economy. 

Topics of interest for this request for proposals (RFP) include, but are not limited to the 

following: 

• A taxonomy of the digital economy, including sub-sectors within the digital economy 

- The demarcations between the analog and digital economies 

- Shortcomings (if any) of national accounts and other official statistics of GDP 

• Theoretical models of economic impact of the digital economy 

- How to obtain causal impacts and/or identify biases found in non-causal estimates 

- Incorporate the feedback effects due to the multi-sided nature of platforms 

- What needs to be solved for in order to estimate the model 

• Empirical application of theoretical models of causal economic impact 

- The biases (if any) present in reduced-form empirical model 

- Limitations of the model and results, including in scope (geographic, size of business) 

due to data availability or other issues 

 
Period and Budget: Between$  50,000 – $ 100,000, for about a year period. 
 
RA Deadline: 24.2.20 

Deadline: 9.3.20 (5pm AOE) 

Call for Proposals    Apply Online   Back to Table 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://research.fb.com/programs/research-awards/proposals/measuring-economic-impact-rfp/
https://www.facebook.com/research-operations/rfp/?title=Economic-Impact


 

 
 

California Walnut Commission 
 

Call for Letters of Intent 

 

The California Walnut Commission (CWC) is dedicated to funding high-quality research that will 

improve understanding and expand knowledge about the effects of walnut consumption on 

health-related outcomes. 

 

Research Fields:  

 

1. Human clinical and observational studies examining the association between walnut 

consumption and health outcomes that significantly impact the quality of life or health span 

in adults. 

 

Examples of such health outcomes include effects on body weight, body composition and/or 

obesity, metabolic syndrome and/or risk for non-communicable chronic disease. However, 

all potential health outcomes will be considered if given appropriate justification. 

 

2. The effects of adding walnuts to or substituting walnuts for other dietary components within 

a dietary pattern(s) as assessed by Food Pattern Modeling (e.g. Healthy U.S.-Style Eating 

Pattern, Healthy Mediterranean-Style Eating Pattern, or Healthy Vegetarian Eating Pattern). 

 
3. Comprehensive narrative review on the association between walnut consumption and health 

outcomes in studies published in humans from 2017 – 2020. 

 

• Whole walnuts (shelled halves and pieces) must be used for interventional studies and will 

provided by the CWC in order to facilitate research efforts. 

 

Budget and period: Up  to $500,000, for single or multiple year proposals. 

 
RA Deadline (LOI): 17.2.20 

Deadline (LOI): 2.3.20 

 



RA Deadline (Full, by invitation): 4.5.20 

Deadline (Full, by invitation): 18.5.20 

 

Call for Proposals   Apply via proposalCENTRAL   Home Page   Back to Table 

 

  קולות קוראים פנימיים

 
 

 

Ariel Cyber Innovation Center 

Call for Cyber-Security Research Proposals 
 

 *Important Updates  *  
 

The Ariel Cyber Innovation Center has set its main goals to be the promotion of world-class 

cyber security research and academic excellence at Ariel University and the development and 

promotion of world-wide leading cyber security researchers. 

 

With these goals at hand, the Ariel Cyber Innovation Center is soliciting proposals for funding 

research projects in cyber security. The emphasis will be on innovative and forward-looking 

research that may assist in establishing the Ariel Cyber Innovation Center as a world leader in 

cyber security research. 

 

The call is open to all the active academic staff at Ariel University as well as to external 

researchers who wish to be part of the Ariel Cyber Innovation Center. 

 

Research Fields: Possible research topics include (but are not limited to): 

❖ Systems security (including network security, mobile systems security, web systems 

security, cloud security, OS security, storage security, and firmware security) 

❖ Hardware and embedded systems security 

❖ Cybersecurity oriented cryptography and cryptanalysis  

❖ Applied multiparty computation 

❖ Applications of artificial intelligence and related fields (such as machine learning, natural 

language processing, or decision making) to cyber security (including applications such 

https://walnuts.org/healthresearchloi/
https://proposalcentral.com/
https://walnuts.org/


as vulnerability testing, detection of anomalous behavior or of malware, adversarial 

machine learning, privacy, etc.)  

❖ Security analysis and security measurements (such as measurement of fraud, malware, 

spam, resiliency, or human behavior)  

❖ Security of cyber-physical systems, national infrastructures, and the Internet of Things  

❖ Human interaction and usability aspects of cyber security  

❖ Privacy and personal data in cyberspace 

 

There are three types of research grants: 
 

❖ Exploratory Research Grants (ERG): 

These proposals should identify a relevant subtopic and define a short term program (for 

up to one year and up to 50,000 NIS) for obtaining the required knowledge and 

personnel for designing a research program in this subtopic.  

 

Budget and period: Up to 50,000 NIS, for a period of up to 1 year. 

 

Deadline (LOI): 10.2.20 

 

Call for Proposals 

 

 
❖ Regular Research Grants (RRG): 

 

Budget and period: The amount of funding will be comparable to that of ISF grants. 

The grants are given for a period of up to 3 years. 

The application is made in two stages: LOI and Full proposals, by invitation. 

 

Deadline (LOI): 1.3.20 

Deadline (Full, by invitation): 21.4.20 

 

 

❖ Travel Proposals (TP): 

These proposals are for short and long term visits overseas, to one of the top security 

conferences (IEEE S&P, ACM, CCS and Unisex Security), or to a top security lab 

(for a long-term visit, up to 4 months). 

 

(Note that travel to other conferences and locations can be covered within regular 

research grants up to a cap of 10%.) 

 

Deadline: Travel proposals can be submitted at any time, in a one-stage process 

(at least 6 weeks prior to travel) 
 

Call for Proposals  

 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/01/Call_for_Proposals_ArielCyberInnovationCenter_ERG_2020.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/01/Call_for_Proposals_ArielCyberInnovationCenter_RRG_2020.pdf


❖ Please see the remark about the center's software team and administrative staff on page 

2 of the Call for Proposals document. 

 
 The proposals are submitted directly to the Cyber Center. 

For any additional information or inquiries regarding this call for proposals, please send 

a message to acic@ariel.ac.il. 

 

Back to Table 
 

 

 •● עדכונים ותזכורות •●
 

 

 
 

The Massage Therapy Foundation (MTF) 

2020 Research Support Grants 

 

MTF Research Grants and Awards are awarded to individuals or teams conducting promising 

studies that advance our understanding of specific therapeutic applications of massage, public 

perceptions of and attitudes toward massage therapy, and the role of massage therapy in health 

care delivery. 
 

Research Fields: High quality, independent research that contributes to the basic science of 

massage therapy application, including applied research investigating massage therapy as a 

health/mental health treatment and/or prevention modality. 

 

Budget and Period:  Up to $30,000 for a period of 1 year. 

 
RA Deadline (Full): 17.2.20 

Deadline (Full): 2.3.20 (11:59pm CT) - Attention: The Research Authority will not work on this 

day. 

 
 Call for Proposals   Guidelines  Application Instructions   Apply Online   Back to Table 
 

 

 הודעות רשות המחקר

mailto:acic@ariel.ac.il
https://massagetherapyfoundation.org/grants-and-contests/research-grants/
https://massagetherapyfoundation.org/wp-content/uploads/2020-Research-Support-Grant-Guidelines-X.pdf
https://massagetherapyfoundation.org/wp-content/uploads/Instructions-for-RA-RSG-Application.pdf
https://www.grantinterface.com/Home/Logon?urlkey=massagetherapy


 
 

 חוקרים יקרים,

 

 תשמש את ות"ת לצורך תגמול המוסדות  ORCID -בעתיד הקרוב מערכת ה

גרת מודל המחקר ולכן גם האוניברסיטה תעשה שימוש בכלי זה לצורך ניטור פעילות מחקרית של חברי במס

 וכדומה. קפ"מ, קריטריוניםהסגל לרבות בעניין: 

 

 ORCIDלפיכך, אנו מבקשים מכל חבר סגל לוודא שיש ברשותו חשבון 

 .מקושר לאוניברסיטת אריאל. רצוי גם לעדכן בחשבון את הפעילות המחקרית

 

 ובאתר רשות המחקר. כאןמדריך זמין לשימושכם 

 .י אסיה צ'רניאבסקי מרשות המחקרמעשית ע" ORCIDמדי יום חמישי מועברת סדנת 

 anastasiach@ariel.ac.ilלפרטים והרשמה אנא פנו באימייל: 

 

 בחזרה לטבלה    ORCIDמדריך 

 
 

 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 למחקר ופיתוח, ד"ר מיכאל מעוז.

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

 .שימו לב, על ההצעה להיות מוכנה במסגרת מגבלות הזמן של הקרן ורשות המחקר

 

 בחזרה לטבלה

 

 
 

 קרנות חיצוניות )טבלה מתעדכנת( –מימון  אפשרויות

 קרנות פנימיות -אפשרויות מימון 

 

 

 אתר רשות המחקר

 הנחיות כלליות

 

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

          03-9371402 

file://///WGOLDA/Files/rashut%20hamechkar/מחשוב%20ובקרה/ORCID/מדריך%20למשתמש%20ORCID/מדריך%20למשתמש-מעודכן%20ORCID%20ID.pdf
mailto:anastasiach@ariel.ac.il
file://///WGOLDA/Files/rashut%20hamechkar/מחשוב%20ובקרה/ORCID/מדריך%20למשתמש%20ORCID/מדריך%20למשתמש-מעודכן%20ORCID%20ID.pdf
file://///WGOLDA/Files/rashut%20hamechkar/מחשוב%20ובקרה/ORCID/מדריך%20למשתמש%20ORCID/מדריך%20למשתמש-מעודכן%20ORCID%20ID.pdf
file://///WGOLDA/Files/rashut%20hamechkar/מחשוב%20ובקרה/ORCID/מדריך%20למשתמש%20ORCID/מדריך%20למשתמש-מעודכן%20ORCID%20ID.pdf
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


 

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

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

 

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

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

