
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

8.3.20 -.20 17.3 

 הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

   מתאים לפקולטות מילות מפתח קול קורא

 

 קרנות הביטוח הלאומי

 קרן מנוף

 

קורא להגשת בקשות לפיתוח, קול 

יישום ושיפור של תרבות לבטיחות 

 במקומות העבודה,

 ליצירת סביבת עובדה בטוחה לעובד

 

 

 :בטיחות במקומות העבודה

תאונות עבודה, מחלות מקצועיות, 

תחקור אירועים, דיווח על נושאי 

בטיחות, שיפורים ו/או שינויים 

 בבטיחות בעבודה ועוד.

               
 
 

  

 

 אביב -אוניברסיטת תל

 הפקולטה למדעי החברה

 

 מכון וולטר ליבך

 

 קול קורא להגשת מועמדות לקבלת

 מענק מחקר לחוקרים בכירים

 

 

האזרחות הערבית במדינה 

דילמות ואתגרים ;  –היהודית 

מדיניות המדינה כלפי המיעוט 

בתחומי החינוך, התכנון הערבי 

והתעסוקה ; השתלבותם של 

אזרחים ערבים בתעשיית 

 

 

 



התרבות הישראלית ; דפוסי 

הפעילות התרבותית הערבית 

בישראל ; ארגוני זכויות אדם 

 ודמוקרטיה בישראל

 

 

 

 

 

Department of Defense 

(DOD) 

 

Congressionally Directed 

Medical Research Programs 

(CDMRP) 

 

Fiscal Year 2020 

Autism Research Program 

 

Idea Development Award 

♦ 

Clinical Translational 

Research Award 
♦ 

Clinical Trial Award 

 

 

ASD Research: 

 

Idea Development Award: 

Evidence-based practices; 

improving healthcare delivery 

by training; assessment of 

novel therapeutics; 

heterogeneous clinical 

expression of ASD; 

environmental risk factors; 

diagnosis; transitions to 

independence; factors in 

treatment efficiency; delivery 

and access to services ; sex 

differences in ASD diagnosis 

; underlying conditions co-

occurring with ASD ; quality 

of life during geographic 

relocation ; long-term 

treatment outcomes and 

more. 

 

Clinical calls: 

Clinically validated 

interventions; behavioral, 

cognitive and non-

pharmacological therapies; 

pharmacological, genetic and 

other biological treatments; 

 
 
 

 

  



transitions to adulthood and 

more. 

 

 

The Association for 

Frontotemporal 

Degeneration (AFTD) 

 

2020 AFTD 

Well-Being in FTD Pilot Grant 

 

 

Non-pharmacological, 

evidence-based interventions 

for improving daily quality of 

life for FTD patients and 

families 

               

  

 

Ryman Healthcare 

 

The 2020 Ryman Prize 

 

 

A prize for completed work in 

the field of enhancement of 

life for older people. 

Various types of works are 

detailed below. 

 

 
 

  

 

Marketing Science 

Institute (MSI) 

 

Research Support  

Grant Pre-proposals 

 

 

The custome asset; 

martech and advertising ; 

omnichannel promotion and 

distribustion ;  information to 

fuel growth ; marketing agility 

 

 

 

  

 

 עדכונים ותזכורות

 

 

 

 

 

יד הנדיב והאגודה הישראלית 

 לאקולוגיה ולמדעי הסביבה

 

 תכנית נקודת ח"ן

 

 2020קול קורא לשנת 

 

 

שיטות עיבוד ופתרונות סביבתיים 

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

 
International Association 

for the Study of Pain 

 

IASP Collaborative 

Research Grants 

 

 

 

Pain research 

 

 

 

 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 לחודש אפריל:

Autism Research Program (ARP) 

 

 
 

 קולות קוראים פתוחים:

Broad Agency Announcement (MRMC-BAA) 2020 

Special Operations Command (SOCOM) 2018 

 

 מידע נוסף אודות הקולות הקוראים אנא פנולקבלת 

 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;jsessionid=8C52827C4382B24541A5677B1B8E959B?programFYId=256300
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=238300
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=182900


 

  University Press  Cambridgeהסדר מיוחד עם המו"ל

 Open Access -לפרסום ב

♦♦♦ 

 

 

 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

 

 

 

 ORCIDעל כל חבר סגל לוודא שיש ברשותו חשבון 

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

 

 לפרטים נוספים
 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות

 

 
 

 

 
 

 קרנות הביטוח הלאומי
 קרן מנוף

 

 קול קורא להגשת בקשות לפיתוח, יישום ושיפור

 של תרבות לבטיחות במקומות העבודה, 

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


 ליצירת סביבת עובדה בטוחה לעובד

 
הקרן למימון פעולות למניעת תאונות עבודה ומחלות מקצוע, פועלת ליצירת סביבת עבודה בטוחה ובריאה לעובדים, 

בלת סיוע לפיתוח באמצעות סיוע בפרויקטים מגוונים בענפי המשק. קרן מנוף, מזמינה מוסדות וארגונים להגיש בקשות לק

 .שיביאו למימוש של תרבות לבטיחות במקומות העבודה בישראל ,מודלים, שירותים וכלים

 

 :תנאי סף

 לגוף מגיש הבקשה ניסיון מעשי של שנתיים לפחות בפרויקטים בתחום הפעילות המוצעת,  •

 .חום הפעילות המוצעתאו לחילופין שהצוות המוביל הנמנה על הארגון, הנו בעל ניסיון של שנתיים לפחות בת

 

 .התוכנית המוצעת תכלול יישום בארגון/אתר/מפעל/מקום עבודה אחד לפחות •

 

: מטרת הקול הקורא היא מניעת תאונות עבודה ו/או תחלואה תעסוקתית על בסיס פיתוח של תכניות תחומי המחקר

מען סביבת עבודה בטוחה לעובדים מודלים, שירותים וכלים, ליצירת תרבות של בטיחות במקומות העבודה, ל ,התערבות

 בישראל

  : תוצאה אחת מתוך הרשימה להלן, או שילוב של מספר תוצאות.תוצאות רצויות

 צמצום בכמות התאונות לשעות עבודה נתונות .1

 צמצום במספר הימים שעברו בין תאונה לתאונה .2

 צמצום בימי ההיעדרות בעקבות תאונת עבודה, עבור אותו סוג של תאונות .3

 צמצום בימי ההיעדרות בעקבות מחלת מקצוע, עבור אותו סוג מחלה .4

 ירידה בכמות הנפגעים בפרק זמן נתון .5

 עליה בכמות אירועי "כמעט ונפגע" המתוחקרים בתוך פרק זמן נתון .6

 עלייה בכמות הדיווחים על נושאי בטיחות בעבודה בפרק זמן נתון .7

 ו/או השיפורים בבטיחות העבודה שיושמו בפועל בתוך פרק זמן נתוןעלייה במספר השינויים  .8

 ניתן להציע מדדים אחרים / נוספים.

 

 :מודל הפעולה של התכנית

 פעולות התערבות לקידום סביבת עבודה בטוחה במקום העבודה .1

 בניית תהליכים המבוססים על מעורבות מנהלים ו/או עובדים לקידום הבטיחות .2

 בטיחות, עם מעורבות העובדים וההנהלה הפקת לקחים מאירועי .3

 אימון מנהלים ו/או עובדים למנהיגות בטיחותית .4

 העצמת אנשי המקצוע העוסקים בבטיחות בעבודה .5

 קידום מחקרי עומק בתחום .6

 מו"פ טכנולוגי פורץ דרך .7

 זיהוי, הערכה ובקרה של סיכונים ייחודיים והצגת תכנית יישומית לבקרת הסיכונים .8

 רק באמצעות גופים הרשאים לקיים הכשרות והדרכות, לרבות אישור בתוקף של -הכשרות והדרכות  .9

 מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה

 



 , על מגיש הבקשה להגדיריתן להגיש מספר בקשות עבור אחת או יותר מהפעולות המוגדרות לעיל. במקרה זהנ 

 את סדר העדיפות עבור כל בקשה.

 
 ₪. 1,750,000 – 200,000השתתפות הקרן במימון פרויקט אחד תהיה בטווח שבין  :תקופה ותקציב

 חודשים. 36ניתן להגיש את התכנית והתקציב לתקופה של עד 

 מהתקציב הכולל של הפרויקט. 90%שיעור הסיוע של הקרן יהיה עד 
 

 .להרשמה. 9:00  , בשעה19.3.20ההאב החברתי בישראל, בתאריך  –סברה והדרכה יתקיים בכוורת הנס כ 
 

 1.4.20עה לרשות המחקר: תאריך אחרון להגשת ההצ
 

 (13:00)עד השעה  23.4.20תאריך אחרון להגשת ההצעה לקרן: 

 
 בחזרה לטבלה   מערכת מפת"ח   מדריך להגשת בקשות   קול קורא

 

 

 הפקולטה למדעי החברה -אביב -אוניברסיטת תל
 מכון וולטר ליבך

 
 קול קורא להגשת מועמדות לקבלת

 ריםמענק מחקר לחוקרים בכי
 

 (.2021 – 2019מכון וולטר ליבך מזמין את קהל החוקרים להגיש הצעות מחקר לשנת הלימודים תש"פ / תשפ"א )
 

 : תחומי המחקר

 פרספקטיבה משפטית או פוליטית. -דילמות ואתגרים של האזרחות הערבית במדינה היהודית  .1

 המיעוט הערבי בישראל בתחומי החינוך, התכנון והתעסוקה בעשור האחרון.מדיניות המדינה כלפי  .2

 מאפייני השתלבותם של אזרחים ערבים בתעשיית התרבות הישראלית. .3

 שינויים בדפוסי הפעילות התרבותית הערבית בישראל. .4

 המאבק על הלגיטימיות של ארגוני זכויות אדם והדמוקרטיה בישראל. .5

 
 ₪ . 25,000עד : תקופה ותקציב

 אין הגבלה על משך הזמן הדרוש למחקר, אך נתון זה יהווה קריטריון בבחינת ההצעה.

 

 24.3.20תאריך אחרון להגשת ההצעה לרשות המחקר: 
 

 10.4.20: אביב(-תל –עותקים מודפסים בדואר  5)עותק אלקטרוני + תאריך אחרון להגשת ההצעה לקרן 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eA2O09w-JEGEg2-KrTvDKlwtnd0pFPBHusA0ptClPvVUNzFVT0dJT0FMMEtCWkRXWVI2MkhKNE4zTy4u
https://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/kolotKorimList/KKBetichutAvoda2020.pdf
http://funds4dev.blob.core.windows.net/btlfilestemplates/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99.pdf
https://funds.btl.gov.il/Account/Login?ReturnUrl=%2F#/


 רשות המחקר לא תוכל לסייע בתהליך ההגשה, 8.4.20פשת חג הפסח. החל מהתאריך שימו לב: תאריך ההגשה נופל על חו

 על כן אנו ממליצים להגיש את ההצעה לבדיקה מבעוד מועד.

 

 בחזרה לטבלה   קול קורא

 
 

 
 

Department of Defense (DOD) 

Congressionally Directed Medical Research Programs (CDMRP) 

 

Fiscal Year 2020 

Autism Research Program 
 

♦♦♦ 

 

Idea Development Award 
W81XWH-20-ARP-IDA 

 

The ARP Idea Development Award supports the development of innovative, high-risk/highreward 

research that could lead to critical discoveries or major advancements that will accelerate progress in 

improving outcomes for individuals with ASD. 

 

This award mechanism is designed to support innovative ideas with the potential to yield impactful 

data and new avenues of investigation. 

 

Research Fields: The FY20 ARP Idea Development Award seeks applications from all areas of 

research. The ARP encourages applications that address the critical needs of the ASD community in 

one or more of the following areas: 

• Tests of implementation strategies to increase use of evidence-based practices  

• Development of healthcare provider-focused training or tools to improve healthcare delivery 

for individuals with ASD across the life span and the continuum of care (i.e., primary care, 

urgent/emergent care, and disaster relief) 

• Assessment of novel therapeutics using valid preclinical models 

• Mechanisms of heterogeneous clinical expression of ASD 

https://social-sciences.tau.ac.il/walter-libach/call-for
https://ebrap.org/eBRAP/public/ViewFileTemplate.htm;jsessionid=06519290BDA8E8A40486162865AF7A49?fileTemplateId=7773817&fileType=pdf


• Environmental risk factors 

• Improve diagnosis across the life span 

• Factors promoting success in key transitions to independence for individuals living with ASD 

• Cultural and socioeconomic factors in treatment efficacy, delivery, and access to services 

• Mechanisms underlying sex differences in ASD diagnosis 

• Mechanisms underlying conditions co-occurring with ASD (e.g., sleep disturbances, 

gastrointestinal issues, inflammation, aggression, depression, anxiety, attention deficit, seizures) 

• Factors impacting quality of life during geographic relocation, such as military permanent change 

of station 

• Long-term treatment outcomes from previous clinical trials for ASD core symptoms 

or to alleviate co-occurring conditions 

 

o The proposed research must be relevant to active duty Service members, Veterans, military 

beneficiaries, and/or the American public. 

 

Budget and Period: Up to $ 550,000 , for a period of up to 3 years. 

 

 The ARP Idea Development Award mechanism includes a Partnering PI Option, which is 

structured so that two investigators, each of whom will be designated as a PI and receive a 

separate award, will work synergistically on a single project. One PI will be identified as the 

Initiating PI and will be responsible for the majority of the administrative tasks associated with 

application submission. The other PI will be identified as a Partnering PI.  

Please see details on page 5 of the Call for Proposals document. 

 
RA Deadline (Pre-application): 24.3.20 
 

Deadline (Pre-application): 15.4.20 (5pm ET) 
 
RA Deadline (Full, by invitation): 2.7.20 
 

Deadline (Full, by invitation): 16.7.20 (11:59pm ET) 
 
Call for Proposals   General Guidelines Ver 501 

 
eBRAP Call Web Page – including application documents and application system    Back to Table 

 

 

Clinical Translational Research Award 
W81XWH-20-ARP-CTRA 

 

The ARP Clinical Translational Research Award is intended to support early-phase, proof-of principle 

translational studies that will examine hypothesis-based, innovative interventions/clinical research that 

has the potential to address current clinical deficits for ASD.  

 

https://ebrap.org/eBRAP/public/ViewFileTemplate.htm;jsessionid=06519290BDA8E8A40486162865AF7A49?fileTemplateId=7773816&fileType=pdf
https://ebrap.org/eBRAP/public/ViewFileTemplate.htm;jsessionid=06519290BDA8E8A40486162865AF7A49?fileTemplateId=7707983&fileType=pdf
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm;jsessionid=8C52827C4382B24541A5677B1B8E959B?programFYId=256300


Research Fields: The FY20 ARP Clinical Translational Research Award seeks applications for 

early-phase clinical research. The ARP encourages applications that address the critical needs of the 

ASD community in one or more of the following areas:  

• Dissemination/implementation of clinically validated interventions 

• Behavioral, cognitive, and other non-pharmacological therapies for ASD core symptoms or to 

alleviate co-occurring conditions 

• Pharmacological, genetic, and other biological treatments for ASD core symptoms or to alleviate 

co-occurring conditions 

• Improve diagnosis and access to services across the life span 

• Interventions promoting success in key transitions to adulthood for individuals living with ASD 

• Healthcare provider-focused training or tools to improve healthcare delivery for individuals with 

ASD across the life span and the continuum of care (i.e., primary care, urgent/emergent care, and 

disaster relief) 

• Cultural, socioeconomic, and gender factors in diagnosis, treatment efficacy, delivery, and access 

to services 

• Understanding heterogeneity in treatment response 

 

o If the proposed project does not address any of the FY20 ARP CTRA Areas of Interest, 

the application should describe how the project will nevertheless address a critical need 

of the ASD community. 

 

o Research must be based on preliminary data. 

 

o The proposed research must be relevant to active duty Service members, Veterans, military 

beneficiaries, and/or the American public. 

 

Budget and Period: Up to $ 600,000 , for a period of up to 3 years. 

 

 The CDMRP encourages all PIs to participate in a digital identifier initiative through Open 

Researcher and Contributor ID, Inc. (ORCID). Please see RA announcement. 

 
RA Deadline (Pre-application): 24.3.20 
 

Deadline (Pre-application): 15.4.20 (5pm ET) 
 
RA Deadline (Full, by invitation): 2.7.20 
 

Deadline (Full, by invitation): 16.7.20 (11:59pm ET) 
 
Call for Proposals   General Guidelines Ver 501 

 
eBRAP Call Web Page – including application documents and application system    Back to Table 

https://ebrap.org/eBRAP/public/ViewFileTemplate.htm;jsessionid=06519290BDA8E8A40486162865AF7A49?fileTemplateId=7773819&fileType=pdf
https://ebrap.org/eBRAP/public/ViewFileTemplate.htm;jsessionid=06519290BDA8E8A40486162865AF7A49?fileTemplateId=7707983&fileType=pdf
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm;jsessionid=8C52827C4382B24541A5677B1B8E959B?programFYId=256300


 

 

Clinical Trial Award 
W81XWH-20-ARP-CTA 

 

The ARP Clinical Trial Award supports research with the potential to have a major impact on the 

treatment or management of ASD. Funding from this award mechanism must support a clinical trial 

and may not be used for preclinical research studies. 

 

Research Fields: The FY20 ARP Clinical Trial Award seeks applications from all areas of clinical 

research. The ARP encourages applications that address critical needs of the ASD community in one 

or more of the following areas: 

• Dissemination/implementation of clinically validated interventions 

• Behavioral, cognitive, and other non-pharmacological therapies for ASD core symptoms or to 

alleviate co-occurring conditions 

• Pharmacological, genetic, and other biological treatments for ASD core symptoms or to alleviate 

co-occurring conditions 

• Improve diagnosis and access to services across the life span 

• Interventions promoting success in key transitions to adulthood for individuals living with ASD 

• Healthcare provider-focused training or tools to improve healthcare delivery for individuals with 

ASD across the life span and the continuum of care (i.e., primary care, urgent/emergent care, and 

disaster relief) 

• Cultural, socioeconomic, and gender factors in diagnosis, treatment efficacy, delivery, and access 

to services 

• Understanding heterogeneity in treatment response 

 

o Inclusion of preliminary data relevant to the proposed clinical trial is required.  
 

o The proposed research must be relevant to active duty Service members, Veterans, military 

beneficiaries, and/or the American public. 

 

Budget and Period: 

❖ Applications with a Single PI:  Up to $ 2,000,000 , for a period of up to 4 years. 

❖ Partnering PI Option for Early-Career Investigator: Up to $ 2,300,000, 

for a period of up to 4 years. 

 

 Partnering PI Option for Early-Career Investigator: The FY20 Clinical Trial Award mechanism 

is offering a higher level of funding for applications that propose to partner an experienced PI 

(i.e., Initiating PI) with an Early-Career Investigator (i.e., Partnering PI) wishing to pursue a career 



in ASD clinical trial research. For farther details please see page 6 of the Call for Proposals 

Document. 

 
 The CDMRP encourages all PIs to participate in a digital identifier initiative through Open 

Researcher and Contributor ID, Inc. (ORCID). Please see RA announcement. 

 
 
RA Deadline (Pre-application): 24.3.20 
 

Deadline (Pre-application): 15.4.20 (5pm ET) 
 
RA Deadline (Full, by invitation): 2.7.20 
 

Deadline (Full, by invitation): 16.7.20 (11:59pm ET) 
 
Call for Proposals   General Guidelines Ver 501 
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The Association for Frontotemporal Degeneration (AFTD) 

2020 AFTD Well-Being in FTD Pilot Grant 
 
AFTD Pilot Grants provide seed funding for innovative, early-stage research projects with the potential 

to increase understanding and improve the diagnosis or treatment of frontotemporal degeneration 

(FTD) across the full spectrum of FTD disorders: behavioral variant FTD, primary progressive aphasia, 

progressive supranuclear palsy, corticobasal syndrome, and FTD-ALS. 

 

o The PI should be a new or early-stage researcher in the process of establishing an 

independent research program (For NIH definitions of new and early-stage investigators, see: 

https://grants.nih.gov/policy/new_investigators/index.htm ).  

 

Senior researchers may also be eligible if they are collaborating with one or more new/early 

stage investigators; please contact AFTD to discuss. 

 

Research Fields:  The Well-Being in FTD Pilot Grant supports projects that seek to develop  

non-pharmacological, evidence-based interventions for improving daily quality of life for FTD 

patients and families, mitigating caregiver burden, or advancing person-centered approaches 

to FTD care in community and residential settings. Proposals that utilize novel technology-based or 

technology-assisted approaches to support persons living with FTD or their caregivers are especially 

encouraged. 

https://ebrap.org/eBRAP/public/ViewFileTemplate.htm;jsessionid=06519290BDA8E8A40486162865AF7A49?fileTemplateId=7773818&fileType=pdf
https://ebrap.org/eBRAP/public/ViewFileTemplate.htm;jsessionid=06519290BDA8E8A40486162865AF7A49?fileTemplateId=7707983&fileType=pdf
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm;jsessionid=8C52827C4382B24541A5677B1B8E959B?programFYId=256300
https://grants.nih.gov/policy/new_investigators/index.htm


 

Examples of research areas suitable for the Well-Being in FTD Pilot Grant include 

(but are not limited to): 

• Interventions that alleviate symptoms or support cognitive, behavioral, language, or movement 

functionality, resulting in an improved quality of life for persons diagnosed with an FTD disorder 

• Caregiver interventions to promote psychological or physical health and well-being  

• Lifestyle modification strategies addressing FTD concerns that can be utilized in home, 

community, or residential settings  

• Development and validation of remote monitoring, symptom-tracking technologies such as 

clinical apps, biosensors, or wearables  

• Collaborative care approaches integrating home or community care with treatment provided in 

the clinical setting  

• Proposals that specifically target the needs of under-served or under-represented minority 

populations living with FTD 

 

Budget and Period: Up to $ 60,000 , over a 1 year period in duration. 

 

RA Deadline: 24.3.20 

Deadline: 9.4.20 (5pm EDT-US) 

Attention: The deadline falls on the Passover holidays. The RA authority will not be working beginning 

8.4.20. Therefore it is highly recommended to submit the proposals to the RA in advance. 

Call for Proposals   General Application Instructions   Web Page   Back to Table 

 

 
 

 
 

Ryman Healthcare 
 

The 2020 Ryman Prize 
 

The Ryman Prize is given to anyone, anywhere in the world for work completed on an advance that 

has been proven to enhance quality of life for older people. 

The award can be made to an individual or a team. Entry is by application or nomination. 
 

https://www.theaftd.org/wp-content/uploads/2020/02/2020_Well-Being_in_FTD_RFP.pdf
https://www.theaftd.org/wp-content/uploads/2020/02/2020-Well-Being-in-FTD-Pilot-Grant-general-application-instructions.pdf
https://www.theaftd.org/for-researchers/funding-opportunities/aftd-pilot-grants/


Research Fields: The prize could include, but is not limited to, a mechanical device, an invention, a 

discovery, a study, a book, an initiative, an invention, a proven idea, a completed research project or 

initiative or any other advance that enhances life for older people. 

 

Prize Value: 250,000 New Zealand Dollars and a commemorative medal. 
 
RA Deadline: 11.6.20 

Deadline: 26.6.20 (5pm) 

 
Call for Proposals   Application Form (Word)  Application Form (PDF)    Home Page    Back to Table 
 

 

 
 

Marketing Science Institute (MSI) 
 

Research Support - Grant Pre-proposals 
 

  *המוסד מעודד הגשה מאריאל *

 

Academic researchers (faculty members or doctoral students working collaboratively with faculty 

advisors) are eligible to apply for research support. 

 

MSI funds high-quality research that deals with topics of importance to member companies. Results of 

MSI-supported studies may appear first as MSI working papers and/or as conference presentations, 

and subsequently as articles in refereed journals. 

 

Research Fields: Research related to MSI's Research Priorities is especially encouraged. 

2018-2020 Research Priorities: 

❖ Cultivating the Customer Asset 

❖ The Evolving Landscape of Martech and Advertising 

❖ The Rise of Omnichannel Promotion and Distribution 

❖ Capturing Information to Fuel Growth 

❖ Organizing for Marketing Agility 

 

 Pre-proposals are encouraged to draw upon diverse theoretical perspectives and methodologies. 

Studies may be conceptual or empirical; and they may involve combinations of methodological 

approaches including literature reviews, comparative studies, observational and ethnographic 

studies, naturalistic, laboratory, or field experiments, econometric models, and so forth.  

https://www.rymanhealthcare.co.nz/the-ryman-prize/applications
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4527941/Ryman%20Prize/Ryman%20Prize%202020%20application%20form.docx
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4527941/Ryman%20Prize/Ryman%20Prize%202020%20application%20form.pdf
https://www.rymanhealthcare.co.nz/the-ryman-prize
http://www.msi.org/research/2016-2018-research-priorities/
http://www.msi.org/research/2018-2020-research-priorities/cultivating-the-customer-asset/
http://www.msi.org/research/2018-2020-research-priorities/the-evolving-landscape-of-martech-and-advertising
http://www.msi.org/research/2018-2020-research-priorities/the-rise-of-omnichannel-promotion-and-distribution/
http://www.msi.org/research/2018-2020-research-priorities/capturing-information-to-fuel-growth/
http://www.msi.org/research/2018-2020-research-priorities/organizing-for-marketing-agility/


 

 Projects using multiple methodologies are especially welcomed. Researchers are encouraged to 

identify industry collaborators. 

 

Budget and Period: MSI grants are typically between $3,000 and $10,000. 

 

RA Deadline (Pre-Proposal): Two weeks prior planned submission deadline 

Deadline (Pre-Proposal): Pre-proposals are evaluated on a rolling basis; 

The Institute team meets to evaluate funding requests approximately every six weeks.  

 

Call for Proposals   Research Priorities Booklet 2018 – 2020   Guidelines and Submission   
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 •● עדכונים ותזכורות •●
 

 

 

 
 יד הנדיב והאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה

 תכנית נקודת ח"ן
 

 2020קורא לשנת קול 
 

 מילים בלבד!  800עד  –הצעה מקדמית 

 

 ** עדכון תאריך הגשה **
 

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

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

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

 .סביבתיים של חקלאות רב תפקידית

 

אקולוגיה(, -דום פרקטיקות חקלאיות משמרות סביבה בישראל )אגרותכנית נקודת ח"ן במחקרים ופרויקטים יישומיים לקי

תוך יצירת גוף ידע משמעותי וגיבוש קהילה מקצועית ומעורבת בתחום. התכנית שואפת להאיץ את התפתחות 

האגרואקולוגיה כדיסציפלינה ופרקטיקה בקרב אנשי מקצוע ומוסדות העוסקים בחקלאות ובשמירת טבע, בקרב חקלאים 

  .ם בשטח ובקרב חוקרי אקדמיהומנהלי

 

 : הצעות לעבודות / פרויקטים:תחומי המחקר

https://www.msi.org/research/obtain-research-support/
https://www.msi.org/uploads/articles/MSI_RP18-20.pdf
https://marketingscienceinstitute.submittable.com/submit/d646f801-2aef-4b49-8627-0c9047a2e379/research-grant-pre-proposals


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

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

מיים, אשר עשויים למזער פגיעה בסביבה ובמשאבי הטבע מחד ו/או למנף ולחזק את התועלות החיצוניות המקו

 .של הפעילות החקלאית

 

הצעות שיכללו בחינה רחבה של הפעילות החקלאית והשלכותיה החיוביות והשליליות, בעזרת שימוש בכלי ניתוח  ❖

פים בחקלאות, טביעת רגל אקולוגיות, ניתוחי עלות של ענ (LCA) ומדידה מערכתיים כגון ניתוח מחזור חיים

 .של ממשקים סביבתיים ועוד (CBA) תועלת

 

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

 

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

 

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

 ההצעות תכלולנה הגדרה ברורה של תוצרים בני יישום שיצמחו מהפרויקט.
 

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

 

 השנה ייבחנו פרויקטים בני שנה בלבד. :תקופה ותקציב

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

 פרויקט מוצע במלואו או לתת את מלוא הסכום העומד לרשותה.

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

  .יועדפו פרויקטים הממומנים בחלקם ממקורות נוספים ❖

 

 20.2.20תאריך הגשה לרשות המחקר )הצעה מקדמית(: 

 19.3.20תאריך הגשה לגוף המממן )הצעה מקדמית(: 

 16.4.20תאריך הגשה לרשות המחקר )הצעה מלאה(: 

 5.4.20לגוף המממן )הצעה מלאה(: תאריך הגשה 

 

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

 
 

 
 

International Association for the Study of Pain 

 

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


IASP Collaborative Research Grants 
 

* Reminder * 

 
The IASP Collaborative Research Grants support collaborative research by two or more research 

groups located in different countries. 

 

• The collaborators must be located in at least 2 different countries. 

• The principal investigator in charge of the overall project must have been a member  

of IASP for the past year from the date of application. Membership dues rates. 

 
Research Fields: Pain research. 

 

Period and Budget: Up to $15,000, for an initial period of 12 months. 

The grants cover travel and accommodation costs to support collaborative research. 
 

R&D Deadline: 24.3.20 

Deadline: 7.4.20  

Call for Proposals   Guidelines      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. "מקפ, 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.ilלפרטים והרשמה אנא פנו באימייל: 

 

 בחזרה לטבלה    ORCIDמדריך 

 
 

https://www.iasp-pain.org/DuesRates?navItemNumber=674
https://www.iasp-pain.org/Education/GrantDetail.aspx?ItemNumber=2027
http://s3.amazonaws.com/rdcms-iasp/files/production/public/2020%20IASP%20Collaborative%20Research%20Grants%20Guidelines.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


 :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

 

 :וקרים יקרים, לתשומת ליבכםח 

 מהיום, המאמר שלכם יכול לזכות לחשיפה גדולה יותר!

 .  Cambridge University Pressלאוניברסיטת אריאל יש מנוי לחבילת כתבי עת של המו"ל 

 .בקישור זהאת רשימת כתבי העת הכלולים בחבילה זו תוכלו למצוא 

 

 , לפיו חוקרי המוסד זכאים לפרסםלאחרונה מלמ"ד הגיעו להסדר מיוחד עם מו"ל זה

 , ללא תשלום נוסףהכלולים בחבילה זובכל כתבי העת  Open Access -מאמרים ב

(. Article Processing Charges (APC)מחייב תשלום מיוחד הנקרא  Open Access -)בד"כ פרסום מאמר ב

 המשמעות היא כי המאמר שלכם יהיה פתוח ונגיש לציבור הרחב.

 

 .MALMAD OA Agreement -לפרטים נוספים אודות ההסדר המיוחד 

 

 חוקרי האוניברסיטה אינם נדרשים לבצע פעולות מיוחדות בעת שליחת המאמר לפרסום אצל המו"ל. 

הפרסום הרגיל, הוא יישאל אם הוא במידה ומאמר של חוקר מהאוניברסיטה יתקבל לאחר הערכת עמיתים במסלול 

כל מה שצריך הוא לאשר כי אתם מעוניינים במסלול פרסום כזה . Open Access -רוצה לפרסם את המאמר ב

 והמאמר יועבר לפרסום במסלול הפתוח באופן אוטומטי.

 

 הנכם מתבקשים להשתמש בדוא"ל המוסדי בעת שליחת המאמר למערכתלצורך שיוך החוקר לאוניברסיטה 

 המו"ל.

 .בקישור זהאצל מו"ל זה תוכלו למצוא  Open Access -תיאור קצר של תהליך פרסום מאמר ב

 בחזרה לטבלה

 
 

 קרנות חיצוניות )טבלה מתעדכנת( –מימון  אפשרויות

 קרנות פנימיות -אפשרויות מימון 

 

 

http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/portal-for-research-and-development
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/03/CambridgeUniversityPress_FullGoldenPackage_List.xlsx
https://www.cambridge.org/core/services/open-access-policies/read-and-publish-agreements/oa-agreement-malmad
https://www.cambridge.org/core/services/aop-file-manager/file/5c1cf1f21548802b32cef991/OA-Publishing-Step-by-Step-Guide-Jan-2019.pdf
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


 

 אתר רשות המחקר

 הנחיות כלליות

 

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

          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.

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

