
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

3.3.20 -8.3.20  

 הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

   מתאים לפקולטות מילות מפתח קול קורא

 

 

 

 פורום למדיניות כלכלית 

 ע"ש פנחס ספיר

 

קול קורא להגשת הצעות מחקר 

 :2020 – 2021לשנת 

 אי שוויון בהתחלקות

 ההכנסות בישראל

 

 

אי שוויון בהתחלקות ההכנסות 

בישראל: מאפיינים חברתיים 

משפיעים ; מדיניות לצמצום ; 

פריפריה, מרכז ואי שוויון; כלכלה 

ושוק העבודה בהקשר לאי שוויון; 

אפליה בין קבוצות אוכלוסייה 

שונות בשוק העבודה ; נגישות 

הגירה וניעות  להשכלה גבוהה ;

 חברתית

 

                

  

 

 אשל –ג'וינט ישראל 

 

מחקר מלווה לתכנית שמטרתה 

לצמצם את הפיצול בטיפול 

 
 
   



 -קרנות הביטוח הלאומי 

 קרן סיעוד

 

 מחקר מלווה לתכנית

 "תיאום טיפול"

 

חומים באוכלוסייה המבוגרת, בת

 השונים

 

 מועצת החלב
 

 קול קורא להגשת תכניות

 2021מחקר לשנת 

 

 
 

 מגוון נושאים בתחומי 

 הבקר והצאן

               

  

 
The Technion 

 
The Harvey Prize 

 

 

Science & Technology  

and Human Health 

 

 
 

  

 

Russel Sage Foundation 

 

Core Programs: 

 

Behavioral Economics (BE) 

 

Future of Work (FOW) 

 

Race, Ethnicity, and 

Immigration (REI) 

 

Social, Political and 

Economic Inequality (SPEI) 

 

 

Special Initiatives: 

 

Decision Making and Human 

Behavior in Context  (DM) 

 

Immigration & Immigrant 

Integration (III) 

 

 

 

 

 

 

Various fields in social 

science – please see details 

following the links on the 

right. 

 

  



 

Lupus Research 

Foundation 

 
Global Team Science Award 

 

 

Systematic lupus 

erythematosus (SLE) 

 

               

  

 

 קולות קוראים פנימיים
 

 
 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 הרשות למחקר ופיתוח

 

קול קורא לעידוד מחקר 

 י בתחום הנגישותאינטרדיסציפלינר

 

 

ניידות ; לקויות חושיות ; 

קוגניציה ; מערכות ניווט ומערכות 

אוטונומיות ; היבטים חברתיים 

 וכלכליים של נגישות

 

 

 

 

 עדכונים ותזכורות

 

  

 

 

 

 

International Institute for 

Applied Systems Analysis 

(IIASA) 

 

Postdoctoral Research 

Fellows: 

 

IIASA-Israel Program 

 

 

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 

 

 
 

  

 

 סדנאות וכנסים

               

 

 

Cambridge University 

Press Webinar 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

 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.

 

 

 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

 

 

 

 ORCIDשיש ברשותו חשבון על כל חבר סגל לוודא 

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

 

  

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


 לפרטים נוספים
 

 
 הודעה בנושא:

 
HPC (High Performance Computing) 

 
 מאת רשות המחקר

 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות •

 

 
 

 

 פורום למדיניות כלכלית ע"ש פנחס ספיר
 

 :2020 – 2021קול קורא להגשת הצעות מחקר לשנת 

 אי שוויון בהתחלקות ההכנסות בישראל

 

ם למדיניות כלכלית ע"ש פנחס ספיר מיסודו של סם רוטברג, מזמין חוקרות וחוקרים ממוסדות אקדמיים וגופי מחקר הפורו

 להגיש הצעות מחקר בנושא: אי שוויון בהתחלקות ההכנסות בישראל.

 
 : הפורום מזמין מחקרים בכלכלת ישראל העוסקים במכלול השאלות הנוגעות לאי שוויון בהתחלקותתחומי המחקר

 ההכנסות, עם דגש על הנושאים הבאים:

 מאפיינים חברתיים המשפיעים על אי שוויון בהתחלקות ההכנסות בישראל •

 מדיניות ממשלתית לצמצום אי השוויון בישראל •

 פריפריה, מרכז ואי שוויון •

 צמיחה כלכלית, שינויים מגזריים בשוק העבודה ואי שוויון •

 עבודה כגורם לאי שוויוןאפליה בין קבוצות אוכלוסייה שונות בשוק ה •

 נגישות להשכלה גבוהה ואי שוויון •

 הגירה, ניעות חברתית ואי שוויון •

 
 הצעת המחקר יכולה להוות הרחבה משמעותית של מחקר קודם ויישומו לשאלת מדיניות.

 
 : תקופת המחקר היא כשנה.תקופה ותקציב



 
 ₪  30,000 :עבור חוקר יחיד ❖

 
  ₪ 40,000: עבור שני חוקרים ומעלה ❖

 
 

 , ובו תוצגנה העבודות.2021יתקיים יום עיון בחודש אוקטובר  •

 .2021תאריך אחרון להגשת הטיוטה לעבודה שתוצג ביום העיון: אוגוסט 

 

 14.5.20תאריך אחרון להגשת ההצעה לרשות המחקר: 
 

 31.5.20תאריך אחרון להגשת ההצעה לקרן: 

 

 בחזרה לטבלה   קול קורא
 

 
 

 

 
 

 אשל –ג'וינט ישראל 
 קרן סיעוד -קרנות הביטוח הלאומי 

 

 מחקר מלווה לתכנית "תיאום טיפול"
 

 אשל מזמינים חוקרים וגופים העוסקים במחקר להגיש הצעות -וג'וינט ישראל קרן הסיעוד במוסד לביטוח לאומי
 לעריכת מחקר מלווה לתכנית "תיאום טיפול".

 
 במערכות השירותים. למרות ההתפתחות המשמעותית בשרותי הרווחה והבריאות לזקנים בישראל, קיים פיצול רב

 בין המשרדים השונים ותחומי אחריותם, עקרונות הטיפול הפיצול בא לידי ביטוי ברמת המדיניות לרבות פיצול מבני 

 בפועל ופיצול מבחינת הפריסה הגאוגרפית. 

 

ניצול של משאבים -ניצול יתר של שירותים מסוימים לצד תת חוסר התיאום בין השירותים השונים גורם לבזבוז משאבים, 

 .ליהם לפנות בשעת מצוקה ומשבראחרים, לסרבול רב וקושי של הזקנים ובני המשפחה לקבל מידע למי ע

 .סוגיית הפיצול במערכת השירותים מעסיקה את מעצבי המדיניות בארץ ובעולם

 

 יישובים ברחבי הארץ. 33-: התכנית יוצאת ליישום באודות התכנית

במסגרת התכנית, תוקם עבור כל יישוב יחידת תיאום טיפול משולב, שתשמש מנגנון המשלב בין מערכת הבריאות 
 .רכת הרווחה ומספקת שירותים מותאמים לזקנים עם בעיות מורכבות החיים בקהילהומע

 

 :מטרות

 שימוש נרחב יותר במגוון שירותים בקהילה הניתנים על ידי כלל המערכות  •

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/03/Call_for_Proposals_ForumSapir_05.2020.pdf


השגת איזון ו/או שימור או שיפור מצבו של הזקן עם בעיות מורכבות והבטחת התאמת השירותים והמסגרת  •
 .של הזקןבהתאם למצבו ורצונו 

 .ביסוס האמון ויכולת השליטה של הזקן ומשפחתו במערכות נותני השירות •

 

 .הטמעת שינוי מבני ומקצועי במערך שירותי הבריאות והרווחה המסופקים לזקנים עם בעיות מורכבות •

 

 :שאלות המחקר

o ל חיזוק האם התכנית משפרת או משמרת את מצבו של הפרט בקהילה בהשוואה לקבוצה מקבילה בהיבטים ש

מערכת התמיכה הבלתי פורמלית, עליה בתחושת השליטה והאוטונומיה בקבלת החלטות של הזקן ומשפחתו, 

עליה בתחושת האמון של הזקן ומשפחתו במערכות נותני השירות. האם השירותים הותאמו לצורכי הזקן 

 ?בו של הזקן לשביעות רצונוורצונותיו? האם הידע של הזקן ומשפחתו לגבי השירותים גדל? האם חל שינוי במצ

 

o .יתרונות וחסרונות בהשוואה בין מודלי הפעולה של התכנית 

 
o האם מערך שיתופי הפעולה בין השירותים השתפר בעקבות התכנית ונבנו דפוסי עבודה משותפים? 

 
o הבניית מודל לאמידת יחס עלות תועלת של התכנית. 

 
 .א' 15, סעיף למסמך הקול הקורא 10אנא עברו על תנאי הסף בעמ' 

 
 ₪ . 600,000: תקופה ותקציב

 .31.12.22תקופת ההסכם הינה החל ממועד החתימה ועד ליום 

 

לושת המציעים שהגישו את ההצעות שקיבלו את ש 

 ניקוד הביניים הגבוה ביותר, 

 . 30.4.2020יוזמנו לריאיון שיתקיים ביום 

 
 15.3.20תאריך אחרון להגשת שאלות הבהרה: 

 

 26.3.20להגשת הצעות לרשות המחקר:  תאריך אחרון

 (14:00)עד השעה  19.4.20תאריך אחרון להגשת הצעות לקרן: 

 

 בחזרה לטבלה   עמוד הבית   נספחים   קול קורא

 
 

 
 

 מועצת החלב

 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/03/Call_for_Proposals_Joint_TeumTipul_04.2020.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/03/call_for_Proposals_Joint_TeumTipul_04.2020_Nispahim.docx
http://www2.jdc.org.il/he/jobs/2482


 2021רא להגשת תכניות מחקר לשנת קול קו

 
 :2021בין ביעדים לשנת   :תחומי ממחקר

 נושאים נבחרים •

 יעדי מחקר לענף הצאן •

 יעדי מחקר בתחום הזנה ומספוא •

 יעדי מחקר בתחום איכות החלב ובריאות העטין •

 בריאות ורווחת בע"י •

 הממשק •

 טיפוח בקר לחלב •

 בשר ופיטום •

 יעדי ענף הבקר לבשר ופיטום •

 

 לשנה, לתכנית מחקר.₪  100,000: עד תקציבתקופה ו

 

 23.4.20 תאריך הגשה לרשות המחקר )תכנית הקדמית(:

 
 10.5.20תאריך הגשה לגוף המממן )תכנית הקדמית(: 

 

 בחזרה לטבלה   2021יעדים לשנת    מתכונת להגשה -קורא  קול
 

 
 

 
 

The Technion 
 

The Harvey Prize 
 

Researchers are hereby invited to submit a candidate to the Harvey Prize Award. 
 

Eligibility: 

• In general, recipients of the Nobel or Wolf Prizes are not eligible for the Harvey Prize, 

unless the accomplishments cited in the nomination represent new or different work. 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/03/Call_for_Proposals_MoetzetHalav.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/03/Call_for_Proposals_MoetzetHalav_Yeadim.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/03/Call_for_Proposals_MoetzetHalav_Yeadim.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/03/Call_for_Proposals_MoetzetHalav_Yeadim.pdf


 

• Prospective candidates for the Harvey Prize must be outstanding personalities in one of the fields 

of human endeavor outlined above. They should be persons whose achievements have served 

as a source of inspiration to many others. 

 

• The Harvey Prize is intended, in principle, to recognize recent breakthroughs in science and 

technology. However, work done in the past may be selected for the award if its significance has 

recently been appreciated. 

 

• The Harvey Prizes are publicized internationally so that the work of the Harvey Prize winners will 

benefit the largest number of people possible and, therefore, do the greater public good and 

encourage others to support and engage in the same kind of public endeavor. 

 

• Self-nominations are not accepted. 

• Nominators are requested not to inform the proposed candidates of their candidacy. 

 

Research Fields: A variety of disciplines within the categories of Science & Technology  

and Human Health. 

 

Award value: $ 75,000. 

 
❖ The nomination form should be accompanied by the candidate's complete and current 

curriculum vitae, list of publications and a summary of the candidate’s achievements, 

describing the contributions, importance and impact of the candidate’s work. 

 

❖ Each Harvey Prize winner will be invited to appear in person at the Technion to receive 

the prize and spend time at the Institute,  teaching his/her subject. 

 
RA Deadline: 5.4.20 
 
Deadline: 1.5.20 
 

Prize Conditions   Application Form   Contact Details   Home Page   Back to Table 

 
 

 
 

Russel Sage Foundation 

The Russel Sage Foundations is one of the oldest American Foundations and is directly involved in 

the conduct and dissemination of social science research. 

 

Core Programs: 

Each%20Harvey%20Prize%20winner%20will%20be%20invited%20to%20appear%20in%20person%20at%20the%20Technion%20to%20receive%20the%20prize%20and%20spend%20time%20at%20the%20Institute,%20%20teaching%20his/her%20subject.
https://harveypz.net.technion.ac.il/files/2020/03/Harvey-Prize-2020-Nomination-Form.docx
https://harveypz.net.technion.ac.il/contact-us/
https://harveypz.net.technion.ac.il/


 

Behavioral Economics (BE) 
 

Letter of Inquiry up to 4 pages only !  

 

The program on Behavioral Economics supports innovative research that uses behavioral insights and 

methods from psychology, economics, sociology, political science and other social sciences to 

examine and improve social and living conditions in the United States.  

 

The foundations seeks investigator-initiated research proposals that will broaden their understanding 

of the social, economic and political consequences of actual behaviors and decisions. 

 

Research Fields: RSF is especially interested at the intersection of behavioral economics and 

behavioral sciences and its other programs - Future of Work;  Race, Ethnicity and 

Immigration;  Social, Political and Economic Inequality.  

 

A few examples that illustrate, but do not exhaust, the topics and types of research the foundation 

would be interested in supporting: 

• Choice Architecture 

• Time References 

• Poverty, Inequality and Mobility 

• Labor Markets 

• Racial and Ethnic Bias 

• Public Finance 

 

Priority will be given to field experiments, as opposed to lab experiments. 

 

Projects that can contribute to a more unified theory of human behavior to eventually eliminate the 

distinction between behavioral economics and the rest of economics are also of interest. 

 

RA Deadline(LOI): 11.5.20 

Deadline (LOI): 21.5.20  (2pm ET/11am PT)  

RA Deadline(Full, by invitation only): 3.8.20 

Deadline (Full, by invitation only): 17.8.20  (2pm ET/11am PT)  

 
Call for Proposals   Program Page   Application Dates   Apply Online   Back to Table 

 

 

Future of Work (FOW) 
 

Letter of Inquiry up to 4 pages only !  

 
The program on the Future of Work supports innovative research on the causes and consequences of 

changes in the quality of jobs for less- and moderately-skilled workers and their families. 

 

http://www.russellsage.org/research/funding/future-work
http://www.russellsage.org/research/funding/race-ethnicity-immigration
http://www.russellsage.org/research/funding/race-ethnicity-immigration
http://www.russellsage.org/research/funding/social-inequality
http://www.russellsage.org/research/funding/behavioral-economics
http://www.russellsage.org/research/behavioral-economics
https://www.russellsage.org/how-to-apply/application-deadlines
https://rsf.fluxx.io/user_sessions/new


The foundation seeks investigator-initiated research proposals that will broaden our understanding of 

the role of changes in employer practices, the nature of the labor market and public policies on the 

employment, earnings, and the quality of jobs of workers.  

 

Research Fields: Special interest is given to proposals that address important questions about the 

interplay of market and non-market forces in shaping the wellbeing of workers, today and in the future. 

 

Examples of the kinds of topics and questions that are of interest include, but are not limited to, the 

following: 

 

• Causes and consequences of job polarization 

• Changes in Alternative Work Arrangements 

• The Changing Legal Environment 

• Emerging Technologies and the Future of Work 

• Training 

• Changing economies, changing families and policy responses 

 

RSF has a strong interest in projects linked to Computational Social Science, specifically how digital, 

large volume and complex data and new computational methods can further our understanding of the 

causes and consequences of changes in job quality, especially for low-wage workers. 

 

For the full list of priorities, please see Call for Proposals document. 

 

RA Deadline(LOI): 11.5.20 

Deadline (LOI): 21.5.20  (2pm ET/11am PT)  

RA Deadline(Full, by invitation only): 3.8.20 

Deadline (Full, by invitation only): 17.8.20  (2pm ET/11am PT)  

 

Call for Proposals   Program Page   Application Dates   Apply Online   Back to Table 

 

 
 

Race, Ethnicity, and Immigration (REI) 

Letter of Inquiry up to 4 pages only !  

 
This program seeks investigator-initiated research proposals on the social, economic, and political 

effects of the changing racial and ethnic composition of the U.S. population, including the 

transformation of communities and ideas about what it means to be American. 

 

https://www.russellsage.org/research/funding/future-work
http://www.russellsage.org/research/future-work
https://www.russellsage.org/how-to-apply/application-deadlines
https://rsf.fluxx.io/user_sessions/new


❖ RSF is especially interested in innovative research that examines the roles of race, ethnicity, 

nativity, and legal status in outcomes for immigrants, U.S.-born racial and ethnic minorities, and 

native-born whites. 

 

❖ The foundation encourages multi-disciplinary perspectives and methods that both strengthen the 

data, theory, and methods of social science research and foster an understanding of how the 

society might better achieve the American ideals of a pluralist society. 

 

Research Fields: Proposals may raise a variety of research questions about any one or more of the 

three topics encompassed by this program - race, and/or ethnicity, and/or immigration.  

Examples of the kinds of topics and questions that are of interest include, but are not limited to, the 

following: 

 

❖ The Effects of Stratification by Race, Ethnicity, and Immigrant Status on Social, Economic, and 

Political Outcomes of Different Groups 

❖ American Institutions' Response to Increasing Diversity in the Population 

❖ The Role of Legal Status in Immigrant Outcomes 

❖ Ethnic and Racial Socialization and Identity Formation 

❖ Immigration, Racial and Ethnic Diversity, and Integration 

❖ Immigration Policy and Immigrant Integration Policies 

❖ Redefinition of Inter-Group Relations 

❖ The use of biomarkers and health indicators in modeling social, economic, behavioral and 

associated outcomes of immigrants and their children 

 
RA Deadline(LOI): 11.5.20 

Deadline (LOI): 21.5.20  (2pm ET/11am PT)  

RA Deadline(Full, by invitation only): 3.8.20 

Deadline (Full, by invitation only): 17.8.20  (2pm ET/11am PT)  

 

Call for Proposals   Program Page  Application Dates   Apply Online   Back to Table 
 

 
 

Social, Political and Economic Inequality (SPEI) 
 

Letter of Inquiry up to 4 pages only !  

 

The program on Social Inequality supports innovative research on the myriad factors that contribute to 

social, political and economic inequalities in the U.S., and the extent to which those inequalities affect 

social, psychological, political, and economic outcomes, including equality of access and opportunity, 

social mobility, civic participation and representation, and the transmission of advantage and 

disadvantage within and across generations. 

 

http://www.russellsage.org/research/funding/race-ethnicity-immigration
http://www.russellsage.org/research/race-ethnicity-immigration
https://www.russellsage.org/how-to-apply/application-deadlines
https://rsf.fluxx.io/user_sessions/new


The foundation seeks investigator-initiated research that will contribute to a better understanding of 

social, political and economic inequalities and the mechanisms by which they influence the lives of 

individuals and families.  

 

The foundation encourages methodological variety and inter-disciplinary collaboration. 

 

Research Fields: Examples of the kinds of questions that are of interest include, 

but are not limited to, the following: 

 

❖ Economic Well-Being, Equality of Opportunity, and Intergenerational Mobility 

❖ Political Institutions and the Policy Process 

❖ Psychological and/or Cultural Changes 

❖ Education 

❖ Work, Labor Markets and Occupations 

❖ Children and Families 

❖ Neighborhoods and Communities 

 

The program welcomes projects that explore the relevance of economic, racial, ethnic, age, gender, 

immigration, occupational or other statuses for the distribution of wellbeing within these groups.  

RSF are most interested in social and economic outcomes as the primary indicators of wellbeing.  

 

RA Deadline(LOI): 11.5.20 

Deadline (LOI): 21.5.20  (2pm ET/11am PT)  

RA Deadline(Full, by invitation only): 3.8.20 

Deadline (Full, by invitation only): 17.8.20  (2pm ET/11am PT)  

 

Call for Proposals   Program Page   Application Dates   Apply Online Back to Table 

 
 

 
 

Special Initiatives 
 
 

Decision Making and Human Behavior in Context  (DM) 
 

This initiative is intended to support innovative research on decision making across the social sciences 

that examines causes, consequences, processes, or context from a behavioral or alternative 

perspective. 

 

The Foundation seeks to support a wide range of research on decision-making in context by scholars 

in psychology, political science, sociology, and other social science fields who are pursuing questions 

consistent with the aims of the Foundation. 

https://www.russellsage.org/research/funding/social-inequality
http://www.russellsage.org/research/social-political-and-economic-inequality
https://www.russellsage.org/how-to-apply/application-deadlines
https://rsf.fluxx.io/user_sessions/new


This initiative complements RSF’s long-standing Behavioral Economics (BE) Program which continues 

to encourage the submission of proposals. 

 

Research Fields: This initiative will support research proposals from multiple methodological 

perspectives that will further our understanding of decision making processes and human behavior in 

the contexts of work, race, ethnicity, immigration, and social inequality, broadly conceived, in the U.S. 

Priority will be given to research related to RSF core programs and other special initiatives. 
 

RSF is open to a range of questions consistent with its mission, and has a particular interest in the 

following research areas: 

• Biases and Misperceptions 

• Motivations and Incentives 

• Habits and Behavior Change 

• Affect and Emotions 

• Networks and Contexts 

 

RA Deadline(LOI): 11.5.20 

Deadline (LOI): 21.5.20  (2pm ET/11am PT)  

RA Deadline(Full, by invitation only): 3.8.20 

Deadline (Full, by invitation only): 17.8.20  (2pm ET/11am PT)  

 
Call for Proposals   Program Page   Application Dates   Apply Online   Back to Table 
 

 
 

Immigration & Immigrant Integration (III) 
 

This initiative seeks to support innovative research on the effects of race, citizenship, legal status and 

politics, political culture and public policy on outcomes for immigrants and for the native-born of 

different racial and ethnic groups and generations.  

 

It falls under RSF’s Race, Ethnicity, and Immigration Program and represents a special area of 

interest within the core program, which continues to encourage proposals on a broader set of issues. 
The Foundation is particularly interested in analyses that make use of newly available data or 

demonstrate novel uses of existing data. They also support original data collection. Proposals to 

conduct field experiments, in-depth qualitative interviews, and ethnographies are also encouraged.  

 

Research Fields: RSF and the Carnegie Corporation of New York invite proposals for new research 

that will strengthen the theory, methods and empirical knowledge about the effects of race, citizenship, 

legal status, and the interplay of politics and policy on immigrant outcomes. 

 
Examples of the kinds of topics and questions that are of interest include, but are not limited to, the 

following: 

• Legal Status 

• Naturalization and Citizenship 

http://www.russellsage.org/research/behavioral-economics
http://www.russellsage.org/programs
http://www.russellsage.org/special-initiatives
http://www.russellsage.org/funding/decision-making-and-human-behavior-context
http://www.russellsage.org/research/decision-making-and-human-behavior-context
https://www.russellsage.org/how-to-apply/application-deadlines
https://rsf.fluxx.io/user_sessions/new


• Mixed-Ancestry, Ethnic Identity, and Integration 

• Race, Religion and Inequality 

• Politics, Political Culture, and Public Policy 

 
RA Deadline(LOI): 11.5.20 

Deadline (LOI): 21.5.20  (2pm ET/11am PT)  

RA Deadline(Full, by invitation only): 3.8.20 

Deadline (Full, by invitation only): 17.8.20  (2pm ET/11am PT)  

 
Call for Proposals   Program Page   Application Dates   Apply Online   Back to Table  

 

 
 

Budget and Period for all the programs: 

The award programs are the following: 

 

• Trustee Grants: Up to $175,000, 
including 15% indirect costs/overhead. 
Projects that use publicly available data are capped at $75,000, 
including indirect costs. 

• Presidential awards: Up to $35,000 (no indirect costs).  
PIs may apply for up to $50,000 (no indirect costs) when the proposed research project has 
special needs for gathering data or gaining access to restricted-use data. 

RSF no longer considers submissions that make use of publicly-available data. 

However, if the project addresses a pressing issue or uses these data in an innovative way, RSF may 

consider such proposals as Presidential grants with a maximum budget of $35,000. 

 

Projects are limited to no more than two years. RSF may consider longer projects in exceptional 

circumstances. 

 

• Applicants do not have to reside in the U.S. 
 

 
Eligibility and Guidelines     Budget Guidelines  Budget Template   

Apply Online    Frequently Asked Questions   Back to Table   
 

 
 
Core Programs    Special Initiatives Page  Application Requirements  Program Deadlines 
 
Back to Table 

 

 
 

http://www.russellsage.org/funding/immigration-and-immigrant-integration
http://www.russellsage.org/special-initiatives/immigration-and-immigrant-integration
https://www.russellsage.org/how-to-apply/application-deadlines
https://rsf.fluxx.io/user_sessions/new
http://www.russellsage.org/how-to-apply/apply-project-grants/guidelines
http://www.russellsage.org/how-to-apply/apply-project-grants/budget
http://www.russellsage.org/sites/default/files/budget_rsfreporting_form_april2019.xlsx
https://rsf.fluxx.io/user_sessions/new
http://www.russellsage.org/how-to-apply/apply-project-awards/faq
http://www.russellsage.org/programs
http://www.russellsage.org/special-initiatives
http://www.russellsage.org/application-requirements/
http://www.russellsage.org/how-to-apply/application-deadlines#project


 

 
 

Lupus Research Foundation 
 

Global Team Science Award 
 
The successful Teams will focus on unraveling human lupus heterogeneity by applying cutting-edge 

technologies to address critical questions that could bring about breakthroughs in lupus care,  

research or drug development. 

 

The successful Teams will focus on unraveling human lupus heterogeneity by applying cutting-edge 

technologies to address critical questions that could bring about breakthroughs in lupus care, 

research or drug development. 

 

Research Fields: Systematic lupus erythematosus (SLE). 

The Foundations invited research across disciplinary boundaries that attracts and engages scientific 

talent from diverse research and clinical fields such as systems biology, computational biology and 

bioinformatics, biomedical engineering, immunology, microbiology, molecular biology, biochemistry, 

rheumatology, nephrology, neurology, infectious disease and ect. 

 

Budget and Period: 
 
❖ Planning Grants (LOI): Up to $ 100,000 to assemble competitive Teams, 

to develop and submit full applications. 

 

❖ Full applications: Up to $ 3,000,000 , for a period of 3 years. 

 

 
RA Deadline (LOI): 5.4.20 

Deadline (LOI): 1.5.20 

 

RA Deadline (Full, by invitation): 18.10.20 

Deadline (Full, by invitation): 1.11.20  

 
Call for Proposals   Web Page    Back to Table 
 

 

 קולות קוראים פנימיים

 
 

https://www.lupusresearch.org/wp-content/uploads/2020/02/GTSA-RFA_FINAL3.pdf
https://www.lupusresearch.org/research-and-clinical-trials/research/funding-opportunities/


 

 
 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
 פיתוחהרשות למחקר ו

 

 קול קורא לעידוד מחקר אינטרדיסציפלינרי בתחום הנגישות
 

 המושג נגישות מתייחס לאוכלוסיות רבות, ביניהן אנשים עם מוגבלויות שונות ואוכלוסיית הגיל השלישי. 

על מנת לאפשר לאוכלוסיות אלו להשתתף באופן שוויוני ופעיל בחברה, כך שיוכלו לחיות את חייהם ככל האדם בכבוד 

 .ובעצמאות מרבית, נדרשת התאמת הסביבה הפיסית והאנושית לצורכיהם

 

האוניברסיטה, באמצעות רשות המחקר ובשיתוף המרכז לנגישות והתמצאות במרחב באוניברסיטת אריאל, החליטה 

 להקצות תקציב ייחודי להענקת מענקים לחברי סגל שיבצעו מחקר אינטרדיסציפלינרי בתחום הנגישות, לצורך הרחבת

 .הידע ופיתוח הכלים הנדרשים לשיפור חייהם של האוכלוסיות הזקוקות לכך

 
 אנו מצפים שהמענק יהווה פלטפורמה למחקרים רחבים יותר בתחום, ויהווה בסיס להגשת הצעות

 .גופי מימון חיצונייםמחקר ל

 
 תינתן עדיפות למחקרים בתחומים הבאים:: תחומי מחקר

 
 ניידות .1

 לקויות חושיות .2

 קוגניציה .3

 מערכות ניווט ומערכות אוטונומיות .4

 היבטים חברתיים וכלכליים של נגישות . .5

 
 :תנאי סף

 חברי סגל לפחות. תינתן עדיפות להצעת מחקר שתוגש ע"י חוקרים מחלקות שונות 2ידי -ההצעה תוגש על •

נאי זה אינו חוקר שלא הגיש בשנתיים האחרונות הצעת מחקר לגוף מממן חיצוני, מנוע מלהגיש בקשה למענק זה. ת •

 מתייחס לחברי סגל חדשים, עד שנה באוניברסיטה.

 משויך לאוניברסיטת אריאל. ORCIDלכל אחד מהמגישים יש מספר  •

 
 לתקופה של עד שנה אחת.₪ ,  30,000עד : תקופה ותקציב

 

 :0013 – 0:001בין השעות  ,3.20.61תאריך ב 

 יתקיים מפגש שולחן עגול לחברי הסגל בנושא הנגישות



 כיווני המחקר ותחומי התמחותו. זו הזדמנות להכיר את חברי הסגל במפגש זה יציג כל חבר סגל את 

 מהמחלקות והפקולטות השונות ובכך לקדם אפשרות של שת"פ מחקרי במסגרת זו.

 

 .8.3.20 , ניתן להירשם עד התאריך efratk@ariel.ac.ilלהרשמה למפגש, נא ליצור קשר עם ד"ר אפרת כץ, 

 

 .9758906-03, או בטלפון:  talig@ariel.ac.ilלמידע אודות אופן ההגשה, ניתן ליצור קשר עם גב' טלי גונן, בדוא"ל: 

 

 2.4.20תאריך ההגשה לרשות המחקר: 

 

 בחזרה לטבלה   קול קורא

 

 •● עדכונים ותזכורות •●
 

 

 
 

International Institute for 
Applied Systems Analysis (IIASA) 

 

Research Fellowships 
 

IIASA offers a range of fellowships and postdoc opportunities for researchers of 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 

❖ World Population 

 

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

mailto:efratk@ariel.ac.il
mailto:talig@ariel.ac.il
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/03/Call_for_Proposals_ArielRA_Negishut_04.2020.pdf
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
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


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 
 

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. 

 

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

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

 

Period: Up to two years. 

 

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. 

 

  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 

https://www.iiasa.ac.at/web/home/education/postdoctoralProgram/Apply/Post_Doc_Program_Representatives.en.html
https://www.iiasa.ac.at/web/home/about/leadership/strategicplan/IIASA-Research-Plan2015-2020.pdf
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


 

Web Page   Home Page    Back to Table 

 

 

 סדנאות וכנסים

 
 

 
 

Cambridge University Press Webinar 

 
The webinar will take place on 4.3.20, 

12:15 – 13:00 PM EET 

 

Join for a discussion on the essentials of Open Access. On this webinar will be covered a wide range 

of topics including: licensing, the benefits, key terminology, and the options of publishing Open Access 

with Cambridge. You’ll also have the opportunity to ask the panel questions during the webinar and 

also welcome questions to be sent in advance. 

 

Registration   Back to Table 

 

 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,

 

 :לתשומת לבכם, מספר הודעות מטעם רשות המחקר

 

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

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

 וכדומה. קפ"מ, קריטריוניםרבות בעניין: ל

 

 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 

 ch@ariel.ac.ilanastasiaלפרטים והרשמה אנא פנו באימייל: 

 

https://www.iiasa.ac.at/web/home/education/postdocs.html
https://www.iiasa.ac.at/
https://register.gotowebinar.com/register/2719124546041477899?source=Email
file://///WGOLDA/Files/rashut%20hamechkar/מחשוב%20ובקרה/ORCID/מדריך%20למשתמש%20ORCID/מדריך%20למשתמש-מעודכן%20ORCID%20ID.pdf
mailto:anastasiach@ariel.ac.il


 בחזרה לטבלה    ORCIDמדריך 

 
 

של תשתית לאומית  בי הקמהגל לאומיתמים אלו נערכת בחינה ברמה היב 

 ( בישראל,HPC)חישוב על ל

 בין היתר, לטובת חוקרים מהאקדמיה ומהתעשייה. 

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

 האקדמי במחקר ובהוראה אשר יעלה מהמוסדות השונים.

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

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

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

 נשמח שתעדכנו גם אותנו ברשות המחקר.

 
 בחזרה לטבלה

 
 

 :ריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניותע 

 חוקרים שבכוונתם להגיש הצעת מחקר באנגלית לקרן חיצונית, 

 יתוח, ד"ר מיכאל מעוז.יכולים להגיש בקשה לעריכה מדעית לעורך של הרשות למחקר ופ

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

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

 
 בחזרה לטבלה

 
 

 יצוניות )טבלה מתעדכנת(קרנות ח –מימון  אפשרויות

 קרנות פנימיות -אפשרויות מימון 

 

 

 אתר רשות המחקר

 לליותהנחיות כ

 

  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   ·

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

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
https://www.surveymonkey.com/r/HV7LXK7
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


 

 

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


