
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

25.2.20 -3.3.20  

 הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

   מתאים לפקולטות מילות מפתח קול קורא

 

 

 

 

 

 

 משרד המשפטים

 האפוטרופוס הכללי

 

 הוועדה הציבורית לקביעת ייעודים

 של עזבונות לטובת המדינה

 

 תמיכה מוועדת עזבונות

 2021לשנת 

 

 

 :בין נושאי התמיכה העיקריים

-הכשרה טכנולוגיתתכניות 

מקצועית; תכניות לבני נוער 

ולצעירים מהמגזר הבדואי; הגנה 

על משקים חקלאיים מפני פשיעה 

 חקלאית;

 

מתוך רשימת העזבונות 

 :המיועדים

מחקר רפואי בתחומים שונים )לב 

וריאות, סכרת; סרטן ומחלות 

עיניים; עצמות, ועוד(; הגנת הטבע 

 ואיכות הסביבה; נשק צבאי ; 

 

               

  



 

האדמה החקלאית; שיטות  העשרת

חלופיות לניסויים בבעלי חיים; 

 חינוך; חינוך היהודי.

 

 

 המועצה להשכלה גבוהה

 הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(

 

דוקטורנטים -מלגות לבתרתכנית 

 מצטיינים במדעי הנתונים

 תשפ"ב( –מחזור ב' )תשפ"א 

 

 

 

 תחומי הליבה והמעטפת

 של מדעי הנתונים

 
 
 

  

 

 

 ג'וינט ישראל

 ישראל מעבר למגבלות

 

 לקבלת הצעות לביצוע מחקר הזמנה 

 הערכה לתכנית "שווים בספורט"

 

 

 הערכת התכנית

 :"שווים בספורט"

שילוב אנשים עם מוגבלות 

בפעילות גופנית מותאמת / 

 פעילויות ספורט

 

               

  

 

 

Project Management 

Institute (PMI) 

 

Program Request for 

Proposals 2021 

 

 

Project, program, or 

portfolio management: 

scholars from a variety of 

connected fields are invited 

 

 
 

  

 

Simons Foundation 

Autism Research  

Initiative (SFARI) 

 

2020 SFARI Collaboration on 

Sex Differences in Autism 

 

 

Sex differences in autism 

disorders: brain function, 

cross-species research, 

research on the cell and 

gene level 

 

 
 

  

 

James S. McDonnell 

Foundation (JSMF) 

 

Understanding of Human 

Cognition Program 

 

Human Cognition and 

behavior via new scientific 

approach 

               

  



 

2020 Call for Applications 

 

 

 עדכונים ותזכורות

 

  

 

Samuel Waxman Cancer 

Research Foundation 

Israel Cancer Research 

Fund 

The Alan. B. Slifka 

Foundation, Inc. 

 

Request for Applications 

 
* Correction of Deadline  * 

 

 

 

Cancers driven by fusion 

oncoproteins with Ewing 

sarcoma as the prototype; 

epigenetic dysfunction and 

tumor microenvironment in 

the development 

of metastatic cancer 

 

                 

  

 

 המועצה להשכלה גבוהה

 הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(

 

 בקשות להגשת תחרותי קורא קול

 מוסדי מחקר ציוד למענקי

  המחקר  לאוניברסיטאות

 )תשפ"א(ב'  מחזור

 

 3.3.20עדכון בתאריך ההגשה: 

 

 

 

 

 

 כל התחומים

               

 

 

 המועצה להשכלה גבוהה

 הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(

 

 בקשות להגשת תחרותי קורא קול

 מקצועי אדם-כוח קליטת למענקי

 ולניהולו ציוד מחקר מוסדי להפעלת

 המחקר באוניברסיטאות

 )תשפ"א(ב'  מחזור

 
 3.3.20עדכון בתאריך ההגשה: 

 

 

 

 

 

 

 

 כל התחומים

 
 
 

 

   

 

 
 



 קרן קימת לישראל )קק"ל(

 

  12814/19קול קורא מס' 

 מחקרים עבור המדען הראשי

 

 * * עדכון חשוב

 

שינויי אקלים: הפחתת פליטות 

לשינוי הצפוי ; שיקום והערכות 

נחלים וניהול אגני היקוות ושטחים 

פתוחים ; מאגרי וגופי מים ; מחקרי 

 צפרות יישומיים

 

 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,

 בתהליך ההגשה.ונשמח לסייע לכם בברור הפרטים ו

 

 

 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

 

  

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


 

 

 ORCIDעל כל חבר סגל לוודא שיש ברשותו חשבון 

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

 

 לפרטים נוספים
 

 
 הודעה בנושא:

 
HPC (High Performance Computing) 

 
 מאת רשות המחקר

 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות •

 

 
 

 

 משרד המשפטים
 האפוטרופוס הכללי

 

 הוועדה הציבורית לקביעת ייעודים
 של עזבונות לטובת המדינה

 

 2021תמיכה מוועדת עזבונות לשנת 
 

 .2021פתיחת האפשרות להגיש בקשות לתמיכה לשנת ועדת עיזבונות מודיעה על 

 
 בידי הוועדה עזבונות כלליים ועזבונות בהם מוגדרים יעדים שנקבעו על ידי המורישים. 

 עזבונות אלה מיועדים לתחומים רבים, כגון: רווחה, חינוך, רפואה, איכות הסביבה, קליטת עליה, חקלאות ועוד. 

 קבעה הוועדה נושאי תמיכה עיקריים.בנוסף לתחומים אלה ובאופן מיוחד 

 



 : במסגרת קול קורא זה ניתן להגיש הצעות לנושאים הבאים:תחומי המחקר

 2021עזבונות מיועדים לשנת  ❖

 :בין הנושאים אליהם מיועדים עזבונות השנה

 מחקר רפואי בתחומים שונים )לב וריאות, סכרת, סרטן ומחלות עיניים, עצמות, •

 ולשימוש כללי למוסדות ללימודי רפואה(.

 פרויקטים משמעותיים בתחום הגנת הטבע ואיכות הסביבה •

 מחקר בנשק צבאי, •

 העשרת האדמה החקלאית •

 שיטות חלופיות לניסויים בבעלי חיים •

 מלגות בתחום החינוך והחינוך המיוחד, תכניות חינוך למחוננים,  •

 ניות חילופי סטודנטים עם צרפת.מלגות לסטודנטים בתחומי החינוך היהודי ולתכ

 

 .2021ברשימת העזבונות המיועדים לשנת ניתן לעיין בכל הנושאים 

 

 :מתוך נושאי התמיכה העיקריים ❖

 מקצועית למקצועות הנדרשים בתעשייה, למעט הייטק.-תכניות מפורטות להכשרה טכנולוגית •

 תינתן עדיפות לתכנית שתשלב התקשרות בין המוסד המבקש לבין מעסיק/ים בתעשייה, 

 לצורך השמת בוגרי התכניות בתעסוקה אצל המעסיק.

 ₪ . 5,000,000התמיכה הכללית לנושא זה תעמוד על 

 

נוער ולצעירים מהמגזר הבדואי, להשתלבותם בפעילות במגזר הציבורי או לתכניות עידוד הגיוס תכניות לבני  •

 רשויותיה ואוכלוסייתה. –לצה"ל או לשירות האזרחי, או להטבת הקשר עם מדינת ישראל 

 ₪ . 2,000,000התמיכה הכללית לנושא זה תעמוד על 

 
ת. בקשות לתמיכה בנושא זה תוגשנה על ידי פרויקטים להגנה על משקים חקלאיים מפני פשיעה חקלאי •

מוסדות שמטרת קיומם הן הגנה על משקים חקלאיים הנפגעים מפשיעה חקלאית ולרבות מועצות אזוריות 

 .ומקומיות אשר בתחומן ישנם משקים חקלאיים הנפגעים מפשיעה חקלאית

 ₪ . 3,500,000התמיכה הכללית לנושא זה תעמוד על 

 הנ"ל תינתן רק לגופים בעלי ניסיון מקצועי מוכח בתחומים הרלבנטיים.התמיכה בנושאים       

 

 ניתן להגיש בקשות עד לתקרת הסכום של כספי העזבון אליו מוגשת ההצעה בלבד. :תקציב
 

 . 2021ההקצבה תינתן רק בעבור פרויקטים אשר יבוצעו בשנת  ❖

 .2021לא ניתן להגיש בקשה עבור פרויקט שכבר הוחל בביצועו לפני שנת 

 

 פרויקט שצפוי להימשך יותר משנה אחת ומתוכנן על פי שלבים, -ניתן לבקש הקצבה עבור פרויקט רב שנתי  ❖

 כאשר בכל שנה צפוי להתבצע חלק אחר של הפרויקט.

 

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/16220_list_of_estates/he/list-of-estates-to-support-in-2021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/16220_list_of_estates/he/list-of-estates-to-support-in-2021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/16220_list_of_estates/he/list-of-estates-to-support-in-2021.pdf


 בלבד יש להעביר אלינו תחילה תקציר הצעות מחקר  2 משעה שהאוניברסיטה זכאית להגיש מטעמה עד

 לבחינת ההצעה.

 עמודים(: 2על התקציר לכלול )עד 

 תיאור תמציתי של הצעת המחקר  ❖

 הערכה ראשונית של לו"ז + תקציב ❖

 ציון מס' העזבון הספציפי אליו מיועדת הצעת המחקר ❖

 התקצירים ייבדקו מיד לאחר הגשתם ע"י וועדה פנימית של רשות המחקר.

 3.3.20תאריך אחרון להגשת התקציר לרשות המחקר: 

 

 17.3.20תאריך הגשה לרשות המחקר )ההצעה המלאה, לפי הזמנה(: 

 (24:00)עד השעה  24.03.20תאריך הגשה לגוף המממן )ההצעה המלאה, לפי הזמנה(: 

 קישור למערכת יעל"ה   2020רשימת עזבונות מיועדים לשנת    מסמך הנחיות להגשת בקשה

 בחזרה לטבלה    מדריך למילוי טופס בקשה

 

 
 

 
 

 המועצה להשכלה גבוהה

 הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(
 

 דוקטורנטים מצטיינים במדעי הנתונים-לבתרתכנית מלגות 

 תשפ"ב( –מחזור ב' )תשפ"א 

 

בהמשך להמלצות ועדת ההיגוי המייעצת לות"ת לנושא מדעי הנתונים, החליטה ות"ת על תכנית ארבע שנתית לקידום 

 ונים.דוקטורנטים מצטיינים בתחומי המחקר של מדעי הנת-מדעי הנתונים הכוללת גם רכיב של תכנית מלגות לבתר

 תשפ"ב. –תכנית המלגות תופעל במשך שלושה מחזורים בין השנים תש"פ 
 

 : המלגה מיועדת לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי הליבה והמעטפת של מדעי הנתונים,תחומי המחקר

 למסמך הקול הקורא להרשימה מורחבת של התחומים. 1-2כפי שהוגדרו על ידי ועדת ההיגוי של ות"ת. ראו עמ' 

 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/instructions_16220/he/instructions-for-submitting-a-support-application.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/16220_list_of_estates/he/list-of-estates-to-support-in-2021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/16220_list_of_estates/he/list-of-estates-to-support-in-2021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/16220_list_of_estates/he/list-of-estates-to-support-in-2021.pdf
https://estatescommittee.justice.gov.il/
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/guidebook_hew/he/guidebook_hew.pdf


 :התכנית הן מטרות

דוקטורט -לעודד ולסייע לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי המחקר של מדעי הנתונים, לצאת להשתלמות בתר •

 באוניברסיטאות מחקר בחו"ל; 

בטווח הארוך, להביא להגדלת מספר החוקרים וחברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות המחקר בישראל העוסקים  •

 בתחומי המחקר של מדעי הנתונים.

 
 :סף תנאי

o  המועמדים הגישו את עבודת הדוקטורט טרם יציאתם להשתלמות וצפויים לקבל את התואר השלישי עד שנה לאחר

 היציאה להשתלמות. 

 
o  שנים ממועד קבלת התואר השלישי. 5בעת תחילת ההשתלמות לא יחלפו מעל 
 
o  יגישו המלגאים את מועמדותם להתקבל כחברי סגל או חוקרים באחת בתום תקופת ההשתלמות

 האוניברסיטאות/מכוני המחקר בישראל )לאו דווקא במוסד השולח(.

 

o  יוגשו כמועמדים למלגה מועמדים שעד מועד ההגשה כבר יש להם מוסד מארח ומנחה או מועמדים שבעת מועד

 1.9.2020ההגשה עדיין אין להם מוסד מארח ומנחה, אך יוכלו להתארגן בנושא זה עד לתאריך 

 .)ואז ידרשו להגיש המסמכים הרלוונטיים(

 
 

 $ לשנה, לא כולל תוספות, לתקופה של שנתיים. 45,000: גובה המלגה יעמוד על גובה המלגה

 $ לשנה בגין ילד. $5,000 לשנה בגין בן/בת זוג ותוספת של  5,000תהיה תוספת של 

 $ לשנה. 60,000סה"כ המלגה תהיה עד 

 
 19.4.20תאריך הגשה לבית הספר ללימודים מתקדמים: 

  5.5.20תאריך גשה מרוכזת לקרן על ידי המוסד: 

 

 בחזרה לטבלה   קול קורא

 

  :ימו לבש 

 .קול קורא ייעודי לדוקטורנטים מצטיינים בתחום מדעי הנתוניםהתפרסם גם 

 קול קורא זה יש להגיש דרך בית הספר ללימודים מתקדמים.

 . kerenak@ariel.ac.ilובירור תאריך ההגשה, נא לפנות לגב' קרן גידליה, בכתובת המייל:  לשאלות

 

 
 

 
 

 ג'וינט ישראל

 ישראל מעבר למגבלות

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/02/Call_for_Proposalsa_VATAT_BigData_PostDocs_05.2020.docx
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/02/Call_for_Proposalsa_VATAT_BigData_Doctorants_05.2020.docx
mailto:kerenak@ariel.ac.il


 

 הזמנה לקבלת הצעות לביצוע מחקר 

 תכנית "שווים בספורט"הערכה ל

 
ג'וינט ישראל מזמינה בזאת הצעות לביצוע מחקר הערכה לתכנית "שווים בספורט", מטעם "ישראל מעבר למגבלות", 

 שהינה שותפות בין מדינת ישראל, ג'וינט ישראל וקרן משפחת רודרמן.

 
 :תנאי סף

 ניסיון בביצוע לפחות שני מחקרי הערכה של תכניות בתחום החברתילחוקר הראשי מטעם המציע 

 ושילוב בין מחקר איכותני וכמותי.

 

 : כל אדם עם מוגבלות יוכל להשתלב בפעילות גופנית מותאמת/פעילות ספורט חזון התכנית

 על פי בחירתו בקרבת מגוריו.

 
 ל סוגי המוגבלות )כולל: אנשים בגילאי נוער ומבוגרים עם כאוכלוסיית היעד של התכנית

 .)צירוף אנשים ללא מוגבלות לפעילויות

 
באר שבע, נתניה,  -בחמש רשויות מקומיות בפריסה ארצית  2019התכנית החלה לפעול כפיילוט ברבעון הראשון בשנת 

ת במטרה להנגיש ולעודד אנשים עם מוגבלות לעסוק בפעילות גופני -אום אל פחם, עכו ומועצה אזורית עמק חפר 

בין המענים השונים שניתנו עד כה: הנגשת פעילויות ומתקנים, גיוס משתתפים שאינם  .בהתאמה אישית, בקהילה

 .פעילים, גיוס והכשרת מאמנים ומתנדבים, פתיחת קבוצות חדשות ושילוב פרטני בחוגים ובתשתיות קיימות

 

 מטרות ותוצרי ההערכה:

 ,בחינת פעולות ותפוקות -גש על יישום ליווי הפעילות לצורך תיעוד, למידה ושיפור בד (א

 בחינת שביעות רצון, בחינת חוזקות וחולשות והגשת המלצות, לקראת הרחבה ו/או הארכה ו/או 

 .שינוי של התוכנית

 דיווח מקצועי, נגיש ואיכותי המהווה בסיס לשיחה משמעותית וקבלת החלטות אסטרטגיות,  (ב

 .מבוסס מידע על הצלחות ואתגרים בתוכנית סביב תפוקות ותוצאות, עם שותפים ובעלי עניין

 שימושים בתוצרי מחקר ההערכה (ג

 כדי הפעלת הפיילוט  כלים ללמידה לוועדת ההיגוי ולמנהלי ומפעילי התכנית כדי לשפר את המודל תוך .1

 שנים(. 3)

יאליים בהטמעת התכנית והגדלת היקפיה )במידה כלים לתיאור הישגים ואתגרים לשותפים ומממנים פוטנצ .2

 והמודל יוכיח אפקטיביות עבור קהל היעד ועבור המערכת(.

 
 חודשים 18: תקופה ההסכם היא תקופה

 

 14.3.20תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (13:00)עד השעה  2.4.20תאריך גשה מרוכזת לקרן: 

 

 בחזרה לטבלה   מודעה   קול קורא

 
 
 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/02/Call_for_Proposals_Joint_ShavimPesport_04.2020.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/02/Call_for_Proposals_Joint_ShavimPesport_04.2020_Announcement.docx


 

 
 

Project Management Institute (PMI) 
 

Program Request for Proposals 2021 
 

The Project Management Research Institute invites proposals for the year 2021. 

 
Research Fields: Topic related to project, program, or portfolio management. 
 

Scholars invited both within and outside the field of project management, 

and/or it`s sub-fields, whose themes and perspectives have direct application to some aspect of the 

project management body of knowledge or its practice. 

 

Research proposals submitted for consideration must: 

• Address the extent to which the outcomes of the project are “practitioner-ready.” 

The research needs to demonstrate the direct contribution to practice, not simply  

a discussion of implications. 

• Have a theoretical framework which must be explicitly identified in the proposal. 

 

- PMI will not fund the development of software simulations. 

- Historical research will not be considered. 

 

Budget and Period: Up to $ 50,000, for a period of up to 2 years, with rare extensions. 

 
❖ Investigators may participate in no more than three proposals in a grant cycle. 

A single principal investigator and/or an academic department within a university  

is eligible for only one grant in a funding cycle. 

 
RA Deadline (Preliminary applications): 2.4.20 

Deadline (Preliminary applications): 25.4.20 

 

RA Deadline (Preliminary applications): 17.7.20 

Deadline (Preliminary applications): 31.7.20 

 
Call for Proposals   Submission Guidelines   Apply Online   Home Page   Back to Table 
 

https://www.pmi.org/learning/academic-research/sponsored/application-guidelines
https://www.pmi.org/learning/academic-research/sponsored/application-guidelines/submission-guidelines
https://pmi.submittable.com/submit/157181/2021-pmi-sponsored-research-request-for-proposals
https://www.pmi.org/


 
 

 
 

Simons Foundation Autism Research Initiative (SFARI) 
 

2020 SFARI Collaboration on Sex Differences in Autism 
 

SFARI Collaborations are a new funding mechanism that will provide substantive and stable funding 

support to multidisciplinary teams of investigators tackling critical issues in the autism research field. 

 

Investigative groups within the Collaboration will focus on the same conceptually unified topic but will 

incorporate different scientific disciplines, multiple levels of analysis, and will include a robust  

data-sharing infrastructure. 

 
Collaborations will be led by a director who oversees interdisciplinary, synergistic research efforts 

across multiple laboratories. Principal investigators (PIs) are expected to conduct research that 

advances the goals of the Collaboration.  

 

Research Fields: For this Collaboration RFA, SFARI solicits applications to investigate sex 

differences in autism. 

 
SFARI welcomes proposals that will use an array of modern technologies to examine sex differences 

in brain function, within and across species, including humans, to identify key differences in gene, 

cell and circuit function that account for the observed differential sensitivities of the two sexes to ASD. 

 

A successful Collaboration will enhance the understanding of the biological bases for sex-specific 

differences in ASD and set the stage for development of novel interventions. 

 

Budget and Period: Up to $8,000,000 (Including 20% indirect costs), over an initial period of 4 years, 

with a possible three-year extension. 

 
The selection process will occur in three stages: 

• Letter of Intent (LOI) 

• Full application 

• In-person team presentation to SFARI 

 

RA Deadline (LOI): 30.3.20 

Deadline (LOI): 21.4.20 (5PM ET) 

 
RA Deadline (Full, by invitation): 7.8.20 

Deadline (Full, by invitation): 21.8.20 



 
In-Person Team Presentations: November – December 2020. 
 
Call for Proposals   Instructions   Apply via proposalCENTRAL 
 
Frequently Asked Questions   Home Page    Back to Table 

 

 
 

 
 

James S. McDonnell Foundation (JSMF) 
 

Understanding of Human Cognition Program 

2020 Call for Applications 
 

JSMF, internationally recognized for supporting research on cognition and behavior, 

is announcing new grant guidelines for the Understanding Human Cognition program. 

 

Research Fields: The purpose of this call is understanding of human cognition and behavior via 

scientific approach that departs from what is traditionally pursued in academic cognitive 

psychology/cognitive neuroscience laboratories. 

 

JSMF is seeking to fund projects leading to new conceptual and empirical studies of cognition 

and behavior that: 

• Embrace complexity 

• Recognize the dynamic nature of action  

• Are situated in real work contexts 

• Cross levels of analysis 

• Unite traditionally separate domains of inquiry (e.g. vision and speech) 

 

JSMF is encouraging researchers to pursue important questions using conceptual and methodological 

approaches that takes seriously the trajectories, biological and experiential, contributing to the ongoing 

development of cognition and behavior occurring across the lifespan. Individual projects need not 

cover the full human life span but the reasons for focusing on specific age ranges for study 

should be fully articulated.  

 

o Research plans that only propose to document task performance of subjects at different ages (e.g. 

comparing 15-year-old subjects to 60- year-old subjects) are not responsive to the call for 

proposals. 

 

https://www.sfari.org/grant/2020-sfari-collaboration-on-sex-differences-in-autism-request-for-applications/?tab=rfa
https://www.sfari.org/grant/2020-sfari-collaboration-on-sex-differences-in-autism-request-for-applications?tab=how-to-apply
https://proposalcentral.altum.com/
https://www.sfari.org/grant/2020-sfari-collaboration-on-sex-differences-in-autism-request-for-applications?tab=faq
https://www.sfari.org/


Budget and Period: Up to $250,000 over a flexible time period (form 2 to 4 years), as needed.  

 

RA Deadline: 24.3.20 

Deadline: 14.4.20 (15:59 CDT / 20:59 UTC) 

(Attention: the RA will be on the Passover holyday beginning 8.4.20. Therefore, it is strongly advised to 

sybmit te proposals prior this date). 

 

Call for Proposals and Application Documents   Web Page   Back to Table 
 

 

 •● עדכונים ותזכורות •●
 

 

 
 

Samuel Waxman Cancer Research Foundation 

Israel Cancer Research Fund 

The Alan. B. Slifka Foundation, Inc. 
 

Request for Applications 
 

* Correction of Deadline  * 

 
The Samuel Waxman Cancer Research Foundation (SWCRF), the Israel Cancer Research Fund 

(ICRF) and the Alan B. Slifka Foundation (ABSF) are pleased to announce a special Request for 

Applications (RFA) for the Max Ritvo, Alan Slifka and Desiree Dato Fund for Fusion-Oncoprotein 

Cancers and Metastasis awards. 

 

This is a grant to support collaborative science conducted by co-investigators in the United States of 

America (USA) and Israel. One application will be submitted per institution. 

 

Recipients of these awards are encouraged to develop collaborations with other investigators to 

continue scientific interactions beyond the term of their grant and form a society of investigators. 

 

Research Fields: The research proposal should address at least one of the following topics: 

1. Cancers driven by fusion oncoproteins with Ewing sarcoma as the prototype. 

https://www.jsmf.org/apply/opportunity/JSMF_2020_Opportunity_Awards.pdf
https://www.jsmf.org/apply/opportunity/


2. The roles of epigenetic dysfunction or tumor microenvironment in the development 

of metastatic cancer 

 

Themes of research funded by the Foundations in the past have included: 

• Transcription-based approaches to cancer  

• Novel therapies/pathways to overcome defective differentiation of cancer cells  

• The study of chromosomal translocations, the oncogenes they generate and their role in cancers 

like sarcoma  

• Modeling of the processes of metastases and drug resistance  

• Targeting aberrant signaling pathways characteristic of the malignant phenotype  

• Selective apoptotic agents and pathways 

 
Budget and Period: $ 125,000 to each side ($ 250,000 in total), for a period of 2 years. 

 

RA Deadline (LOI): 1.3.20  

Deadline (LOI): 15.3.20 

 
RA Deadline (Full, by invitation): 17.5.20 

Deadline (Full, by invitation): 1.6.20  

(Attention: This date falls on the Passover holidays. The Research Authority will not be 

working on this day. Therefore, it is strongly recommended to submit the proposal to the RA 

on the mentioned deadline). 

 
 Call for Proposals   Back to Table 

 

 
 

 
 

 המועצה להשכלה גבוהה

 הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(
 

https://www.icrfonline.org/sites/default/files/media/SWCRF%20-%202020%20RFA.pdf


 מוסדי מחקר ציוד למענקי בקשות להגשת תחרותי קורא קול

 )תשפ"א(ב'  מחזור- המחקר  לאוניברסיטאות

 

 עדכון בתאריך ההגשה:

 עמודים 2יש להגיש הצעה מקדמית באורך של עד  –למעוניינים להגיש בקשה 

 לרשות המחקר – 3.3.20עד התאריך 

 

 .18.2.20מהתאריך ניוזלטר אנא ראו  -לפרסום המלא 

 

 3.3.20תאריך הגשה לרשות המחקר )הצעה מקדמית לרשות המחקר(: 

 30.4.20לפי הזמנה(:  -תאריך הגשה לרשות המחקר )הצעה מלאה 

 14.5.20תאריך גשה מרוכזת לקרן על ידי המוסד: 

 

 בחזרה לטבלה  קול קורא וטופס להגשת ההצעה המלאה 

 
 

 
 

 המועצה להשכלה גבוהה

 לתכנון ולתקצוב )ות"ת(הוועדה 
 

  מקצועי אדם-כוח קליטת למענקי בקשות להגשת תחרותי קורא קול

  המחקר באוניברסיטאות ולניהולו ציוד מחקר מוסדי להפעלת

 )תשפ"א(ב'  מחזור 

 
 * * עדכון בתאריך ההגשה

 
 או ששודרג במסגרת התכנית הייעודית של ות"ת הקול הקורא מיועד להפעלת ציוד שנרכש 

 במחזור א' או ב'.

 

 .18.2.20ניוזלטר מהתאריך אנא ראו  -לפרסום המלא 

 

 3.3.20תאריך הגשה לרשות המחקר )הצעה מקדמית לרשות המחקר(: 

 30.4.20לפי הזמנה(:  -לרשות המחקר )הצעה מלאה תאריך הגשה 

 14.5.20תאריך גשה מרוכזת לקרן על ידי המוסד: 

 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/02/Funding_Opportunities_18.2.20.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/02/Funding_Opportunities_18.2.20.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/02/Call_for_Proposals_VATAT_TsiudMosdi_05.2020.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/02/Funding_Opportunities_18.2.20.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/02/Funding_Opportunities_18.2.20.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/02/Funding_Opportunities_18.2.20.pdf


 בחזרה לטבלה  המלאה  קול קורא וטופס להגשת ההצעה

 
 

 
 

 קרן קימת לישראל )קק"ל(
 

 בנושא מחקרים עבור המדען הראשי 12814/19קול קורא מס' 
 

 :לתשומת ליבכם

 במסגרת קול קורא מסוים. בקשה אחתכל מבקש רשאי להגיש 

 אם ברצונכם להגיש, 15.3.20התאריך יש לעדכן עד 

 ובמידה ויהיו מספר מגישים, תתקיים ועדה ייעודית שתערוך הליך בחירה פנימי.

 

אגף המדען הראשי בקרן קימת לישראל פונה בזאת למוסדות מחקר מוכרים וחוקרים במדינת ישראל להגיש בקשות 

 . 2019לתמיכה בהצעות מחקר לשנת 

 
 :יעדי המחקר :תחומי המחקר

 

  (Adaptation)והערכות לשינוי הצפוי (Mitigation) הפחתת פליטות  –שינויי אקלים  ❖

 שימוש חדשני באנרגיות מתחדשות -

 שיטות חדשניות לאגירה של אנרגיות מתחדשות -

 על ידי עצים, צמחייה או מערכות אחרות  CO2)אמצעים להגברת קליטת גזי חממה )לא רק -

 ער, ומודלים להערכת התפתחות שריפות יער אמצעים לגילוי מוקדם של שריפות י -

 בחינת השפעת השינוי הצפוי על המערכת הטבעית )צמחייה, קרקע ומים( -

 שיטות מתקדמות למניעת הצפות באזורים אורבניים -

 

 שיקום נחלים וניהול אגני היקוות ושטחים פתוחים ❖

 שיטות וגישות חדשניות לשיקום נחלים או חלק מאגן היקוות של נחל -

 נטיעות בגדות הנחל והגדלת המגוון הביולוגי בנחל או באגן השפעת -

 שיטות חדשניות לניהול מיטבי של אגני היקוות ושטחים פתוחים -

 תהליכים ביוגיאוכימיים ואקולוגיים בבריכות החורף של קק"ל -

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/02/Call_for_Proposals_VATAT_KoahAdam_TsiudMosdi_05.2020.pdf


 גישות חדשניות לשימור והגדלת המגוון הביולוגי בגופי מים -

 

 מאגרי מים וגופי מים ❖

 דרכים לייעול השימוש במאגרי מים -

 גישות יישומיות לניצול מאגרי מים לייצור אנרגיה מתחדשת  -

 בחינת האפשרות לשימוש במאגרי מים כאתרי צפרות  -

 בריכות חורף כאמצעי להגדלת המגוון הביולוגי ביער -

 

 מחקרי צפרות יישומיים ❖

 ים גישות מתקדמות לניהול ממשק עגורים אופטימלי בשטחי חקלאות ומ -

השפעת חריפת העגורים בישראל על המערכות הטבעיות, החקלאיות והתיירותיות בהקשר של עליית מספר  -

  העגורים החורפים בישראל והתחזית להמשך העלייה בעשור הקרוב

 ניטור אוטומטי של ציפורים ביערות ובשטחים פתוחים  -

 הקשורים לציפורים ניתוח תוצאות מדע אזרחי )ניטור המתבצע על ידי הציבור( בתחומים -

 

 .שנים 3לתקופה של עד ₪,  150,000עד : תקופה ותקציב

 

 26.3.20תאריך אחרון להגשה לרשות המחקר: 

 19.4.19תאריך אחרון להגשה לקרן: 

 חזרה לטבלהב   הנחיות כלליות   עמוד הבית   קול קורא

 

 הודעות רשות המחקר

 
 

 י סגל יקרים,חבר

 

 :לתשומת לבכם, מספר הודעות מטעם רשות המחקר

 

 תשמש את ות"ת לצורך תגמול המוסדות  ORCID -עתיד הקרוב מערכת הב 

ור פעילות מחקרית של חברי הסגל במסגרת מודל המחקר ולכן גם האוניברסיטה תעשה שימוש בכלי זה לצורך ניט

 וכדומה. קפ"מ, קריטריוניםלרבות 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 

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

 anastasiach@ariel.ac.ilנא פנו באימייל: לפרטים והרשמה א

 

 בחזרה לטבלה    ORCIDמדריך 

https://www.kkl.org.il/files/HEBREW_FILES/michrazim/2020/call-for-12814-19.pdf
https://www.kkl.org.il/tenders/call-for-proposals/call-for-12814-19/
https://www.kkl.org.il/files/HEBREW_FILES/michrazim/2020/call-for-12814-19-general-terms.pdf
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


 

 
 

 בישראל, (HPC)ישוב על חגבי הקמה של תשתית לאומית לל ימים אלו נערכת בחינה ברמה הלאומיתב 

 בין היתר, לטובת חוקרים מהאקדמיה ומהתעשייה. 

 לפרויקט לאומי זה או ההשקעה בתשתיות אחרות באוניברסיטאות תהיה על בסיס הצורך הצטרפות מל"ג/ות"ת 

 האקדמי במחקר ובהוראה אשר יעלה מהמוסדות השונים.

 
לשם הבנת ומיפוי צורך זה בהווה ובעתיד, אתם מתבקשים לענות על שאלון שהפיץ אגף אסטרטגיה ובינלאומיות 

 https://www.surveymonkey.com/r/HV7LXK7במל"ג/ות"ת בקישור הבא: 

  אם יש בידכם מידע לגבי שימוש במחשוב על או בשירותי ענן בעבר או בעתיד, -כמו כן 

 נשמח שתעדכנו גם אותנו ברשות המחקר.

 
 בחזרה לטבלה

 
 

 :ריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניותע 

 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

 
 

 רנות חיצוניות )טבלה מתעדכנת(ק –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 יש  ולהחתימו כנדרש. טופס בקשה למימון משלים במקרים בהם נדרש מימון משלים, יש למלא את   ·

 ac.ilalonaba@ariel. : לשלוח אותו לכתובת האימייל

 

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