
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

7.7.20 -14.7.20  

 הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

       מתאים לפקולטות מילות מפתח קול קורא

 

 

 

 

 

 קרן אדמונד דה רוטשילד

 

 קול קורא למחקר בנושא

 פיתוח כלכלת אימפקט ישראלית

 

 

מודלים לקידום ופיתוח אקו סיסטם 

מכוון אימפקט; ביסוס מודל 

והמלצות להקמת אימפקט אקו 

סיסטם מקומי משמעותי )מחקר 

השוואתי בין מדינות(; פעילות 

אימפקט במוסדות אקדמייה ברחבי 

העולם ובישראל; תפקידה של 

ישראל באקו סיסטם האימפקט 

הגלובאלי; השלכות מגפת הקורונה 

על שוק האימפקט הבינלאומי 

 והמקומי

 

 
      

 

 

 רשות מקרקעי ישראל

הקרן לשמירה על שטחים 

 פתוחים

 

 

 ביצוע סקרים וריכוז נתונים

 בתחום השטחים הפתוחים

 :ואיכות הסביבה
 

 
 

      



קול קורא לשמירה על שטחים 

פתוחים, סיוע במימון פרויקטים 

 סביבתיים

 

 שמירה; פיתוח סביבתי; טיפוח; 

צמצום הידרדרות המגוון הביולוגי 

 בישראלי ; שיקום מערכות אקולוגיות

 

 האקדמיה הלאומית

 הישראלית למדעים
 

 קול קורא לשנת תשפ"א

 תכנית חירום עבור חוקרים ישראלים

 דוקטורט בארץ-להשתלמות בתר

 

 

 כל תחומי הידע

♦♦♦ 

 הזדמנות לגייס
 פוסט דוקטורנט איכותי

 
 

      

 

 

Department of Defense (DOD) 

Congressionally Directed 

Medical Research Programs 

(CDMRP) 

 

Chronic Pain Management 

Research Program (CPMRP) 

 

Investigator-Initiated 

Research Program 
 

W81XWH-20-CPMRP-IIRA 
 

♦♦♦ 

 

Translational Research 
Award 

W81XWH-20-ARP-TRA 

 

 

Chronic Pain Research: 

Chronification of pain; novel 

non-µ-opioid receptor-targeted 

therapies for the treatment of 

chronic pain; 

 

pain informatics; pragmatic 

approaches; patient 

expectations, preference, and 

goals of treatment at point of 

care; multiple ecological levels 

of stakeholder engagement in 

study designs with human 

participants; chronic pain 

conditions with high 

prevalence that include pain 

interference; models of pain 

assessment, that include pain 

interference in emotional and 

physical functioning 

 

 

      

 

Cisco 

Research and Open 

Innovation 

 

Pandemic/COVID19 Science, 

Technology and Social Impact 

 

 
Spread and impact of 

pandemics (mathematical 

models); simulation 

techniques; biomedical/nano 

sensor devices for detecting 

symptoms and agents; 

 

      



algorithms for rapid 

exploration of the drug 

screening and discovery 

workflows; sequencing, 

detecting viral evolution 

(computational biology); 

contact tracing with privacy 

preserving; media and news 

curation (algorithms and 

recommendation systems); 

Collaboration techniques for 

more effective health, and 

efficiency during pandemics; 

identity and security 

techniques; Distributed 

Ledgers; Pandemic data 

science 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scleroderma Foundation 

 

Established Investigator Grant 

 

 
Research in the field of 

Scleroderma disease: 

Vascular manifestations; 

Studies of animal models; 

Therapeutic modalities; 

Mechanisms of end organ 

damage; Mechanisms of end 

organ damage; Immunologic 

studies; Endothelial cell 

biology; Fibroblast biology; 

Models and markers of gender 

and genetic factors; Cell 

signaling; Epidemiology 

studies; Matrix biology; Stem 

cell biology; Health services 

research; Study of clinical 

manifestation and more. 

 

 

 
 

      



 

Volkswagen Foundation 

 

Corona Crisis and Beyond 

Perspectives for Science, 

Scholarship and Society 

 

Additional Modules within the 

context of currently funded 

research projects 

 

Cooperation with a German 

researcher 

 

 

 

Research projects from all 

disciplines whose contribute 

directly to overcoming the 

crisis, but can also provide 

impetus for overcoming major 

societal challenges in the 

medium to 

long term 
 

      

       •● (ISF) הקרן הלאומית למדע •●

 

 
 

 :הודעה מטעם הקרן

 הקרן הודיעה כי התשובות למגישי ההצעות מחקר לשנת תשפ"א

 יתקבלו בסוף חודש יולי.

 

    

 

 (ISFהקרן הלאומית למדע )
 

Kill Corona 

קול קורא לתמיכה במחקרים בבלימת 

 נגיף הקורונה

(SARS-CoV-2) 

 

 -מחזור שני  -
 

הקרן  שימו לב כי בקול קורא זה

 מאפשרת מימון למחקר יישומי

♦♦♦ 

 

 הרשמה במערכת רק

 !  9.7.20עד התאריך 

 

 

 

 

 

 

 מגוון נושאים הקשורים במחקר

 Covid-19נגיף הקורונה ומחלת 

לפירוט, אנא ראו פרסום הקול 

 הקורא מטה

 
 

    



 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 הרשות למחקר ופיתוח

 

 קול קורא למענק עריכה מדעית

 ISF -מורחבת 
♦♦♦ 

 

 21.7.20הגשה עד התאריך 

לאלו הממתינים לתשובת הקרן 

ומעוניינים להגיש, ניתן לפנות 

 לאורית טסה מרשות המחקר.

 

 

 

 

 

 

 

 כל התחומים

 

      

 
 אוניברסיטת אריאל

 רשות המחקר

 
 הדרכות לקראת מחזור ההגשות

 לקרן הלאומית למדע

 
כתיבה אפקטיבית של הצעות מחקר 

 לקרן הלאומית למדע
 

 : שימו לב

ההרשמה עדיין פתוחה בהתאם 

 להנחיות החדשות.

ככל הנראה, בשל התקנות, ההדרכה 

תועבר לזום. נא לעקוב אחר הפרסומים 

 מרשות המחקר

 ובאימייל האישי שלכם

 

 כל התחומים

 

      

       •●תזכורות ועדכונים  •●

 

 

 

 

Bial Foundation 

Funding for Scientific Research 
2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

Psychophysiology; 

Parapsychology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      



 

 

 

 

 

 הודעות רשות המחקר

 

      

 
 :בכםילתשומת ל

 
 מגוון אפשרויות מימון פתוחות מאת משרד הביטחון האמריקני:

Department of Defense (DOD) 

 בתכנית:

Congressionally Directed Medical Research Program (CDMRP) 

 :2020יולי 

Vision Research Program (VRP) 

 

 
 

 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

 

 

  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

 

 

      

https://ebrap.org/eBRAP/public/Program.htm?clientAcronym=CDMRP
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=286800
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 

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

 

 לפרטים נוספים
 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות

 
         

 
 

 

 
 

 קרן אדמונד דה רוטשילד

 

 קול קורא למחקר בנושא
 פיתוח כלכלת אימפקט ישראלית

 
 צמצום פערים ומנהיגות  ,גיווןקרן אדמונד דה רוטשילד פועלת ליצירת חברה ישראלית משותפת על ידי קידום מצוינות, 

קרן אדמונד דה רוטשילד יוצאת בקול קורא להצעת מחקרים הבוחנים את המודלים האופטימאליים לפיתוח  .באמצעות השכלה גבוהה

 .וביסוס מקומה של ישראל כשחקנית בשדה האימפקט הבינלאומי כלכלת אימפקט ישראלית

 
יזמים, ארגוני תשתית,  ,משקיעים -הנגיש אותו לכל העוסקים בתחום בארץ ובעולם מטרת המחקרים היא להרחיב את הידע בתחום ול

 .משרדי ממשלה ועוד

 
 הנושאים הרלוונטיים להצעות מחקר:: תחומי מחקר

 

 רגולציה, העלאת מודעות ועוד(: ,והיצע הון-תיווך-מודלים לקידום ופיתוח של אקו סיסטם מכוון אימפקט )כולל ביקוש .1

 )דוגמא: אקו סיסטם אימפקט בנגבברמה אזורית )ל -

 )ברמה תחומית )לדוגמא: טכנולוגיה מסייעת -

 )ממוקד טכנולוגיה ספציפית )לדוגמא: אינטליגנציה מלאכותית להשפעה חברתית חיובית -

 )מבוסס על מסחור ידע אקדמי )בתחומי המדעים המדויקים וההנדסות -

 

 והמלצות להקמת אימפקט אקו סיסטם מקומי משמעותי בישראל מחקר השוואתי, בין מדינות, לביסוס מודל  .2

 ))כולל המלצות לכלל המגזרים, הצעות רגולציה, בחינת אפיקי הזרמת הון חדש ועוד

 



 מחקר השוואתי בין פעילויות אימפקט במוסדות אקדמיים ברחבי העולם והמלצות יישומיות למוסדות ההשכלה הגבוהה .3

 מפקט במסגרתם.בישראל לצורך קידום פעילות אי

 
 :תפקידה הייחודי של ישראל באקו סיסטם האימפקט הגלובאלי .4

 בראייה בינלאומית -

 בדגש על שווקים וכלכלות מתפתחות -

 )לאור מדינות היעד המוגדרות ע"י משרד החוץ(בדגש על במדינות אפריקה  -

 )לאור מדינות היעד המוגדרות ע"י משרד החוץ(בדגש על התת יבשת האסייתית  -

 

 השלכות מגפת הקורונה על שוק האימפקט הבינלאומי והמקומי .5

 
 למחקרים שיימשכו עד שנה.₪  100,000 -ל 60,000בין  גובה המענק: תקופה ותקציב

 
 22.7.20תאריך הגשה לרשות המחקר )הצעה ראשונית(: 

 5.8.20תאריך הגשה לקרן )הצעה ראשונית(: 

 
 .5.9.20יימסרו עד התאריך תשובות לגבי מעבר לשלב ב' והגשת הצעה מלאה 

 
 בחזרה לטבלה   קול קורא

 
 

 
 

 רשות מקרקעי ישראל
 הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

 

  3/2020קול קורא 
 פעולות בתחום איסוף ריכוז ועיבוד נתונים, סקרים, ניטור ומחקר

 
פועלת במסגרת רשות מקרקעי ישראל מבקשת לאתר ולקדם פרויקטים מסוג ביצוע, תכנון, איסוף הקרן לשמירה על שטחים פתוחים 

 וריכוז נתונים, סקרים ומחקר בתחום השטחים הפתוחים בהתאם למטרות הקרן.

 
 , למסמך הקול הקורא.9, סעיף  7: יש לקרוא את תנאי הסף בעמוד תנאי סף

 
לשני   פניות לקידום פרויקטים בתחום איסוף ריכוז ועיבוד נתונים, סקרים, ניטור ומחקרבמסגרת קול קורא זה יתקבלו   :תחומי מחקר

 פי ההגדרות הבאות:-סוגי פעולות בלבד, על

כמרקם שמור ארצי ומכלולים נופיים. הסקרים  35הסקרים יבוצעו במרקמים שסומנו בתמ"א  – רב תחומי -סקר מתחם מפורט  .א

הנתונים שיאספו ישמשו בסיס לקידום תכניות ו/או פרויקטים לטיפוח ושמירה על השטחים  יבוצעו במתחמים מוגדרים וסגורים.

הפתוחים וערכיהם, תוך מתן דגש על אופי הממצאים. התוצר העיקרי של הסקר יהיה "סרגל שימושים" בשטחים השונים. הליך 

 זה יוכל להיעשות על ידי מבצעי הסקר או על ידי גורם המתמחה בנושאים אלה.

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/Call_for_Proposals_EdmundeDeRotshild_ImpactEconomy_8.2020.pdf


סקר/מחקר/ניטור ממוקד ופרטני, של אתרים או נושאים  –לשטח מוגדר, לשאלה מוגדרת, לנושא מוגדר  – קר ממוקד מפורטס .ב

שסווגו בעלי איכויות גבוהות ו/או שאותרו בהם תופעות טבע ייחודיות. הסקר/ הניטור יתמקד בשטחים בסדרי גודל קטנים יחסית 

לשמירה על המגוון הביולוגי והמערכות האקולוגיות. הסקרים/המחקרים/הניטור או נושאים ממוקדים אשר תורמים משמעותית 

יבוצעו בשטחים שהוגדרו כשטחים שאינם מיועדים לפיתוח לצורך קבלת מימון על מגיש הבקשה להראות את הייעוד בתמ"א 

 , בתמ"מ ובתוכנית מתאר מקומית.35

 

מתחמים מוגדרים ויתבססו על נתונים ומיפויים כלליים ואזוריים שהוכנו הסקרים שימומנו על ידי הקרן יתמקדו בשטחים ממוקדים ו •

 ונספחיה, ובתכניות המתאר המחוזיות והמקומיות. 35במסגרת תמ"א 

 

פרויקטים מסוג איסוף, ריכוז ועיבוד נתונים, סקרים, ניטור ומחקר, אשר יוגשו לקרן, יהיו בעלי התכנות יישומית לקידום תכניות ו/או  •

עתידיים העונים על מטרות הקרן, לרבות מהלכים שעניינם בשמירה על השטחים הפתוחים והמגוון הביולוגי. לעניין זה, פרויקטים 

 יפרט הגוף המבקש כיצד ניתן לקדם באמצעות תוצרי הסקר, באופן מעשי, את מטרות הקרן כהגדרתן בחוק ובתקנות.

 
 :תקופה ותקציב

  ₪ 300,000עד : רב תחומי -עבור סקר מתחם מפורט  ❖

  ₪ 400,000עד : סקר ממוקד מפורטעבור  ❖

 

 .שימו לב: ניתן להגיש בקשה אחת מהמוסד

 על כן, אם ברצונכם לגשת לקול הקורא, אנא העבירו הצעה מקדמית של עד חצי עמוד, 

 .20.7.20עד התאריך 

 על מסמך ההצעה לכלול:

 שם מלא ומחלקה -

 סוג הסקר שברצונכם לערוך -

 נושא הסקר וכיצד הוא עונה על מטרות הקרן -

 סכום התקציב המבוקש -

 

 20.8.20תאריך הגשת ההצעה לרשות המחקר: 

 3.9.20תאריך ההגשה לקרן: 

 בחזרה לטבלה   טפסים מקוונים   הזמנה  רקע והניחות כלליות   קול קורא

 
 

 
 

 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
 

 קול קורא לשנת תשפ"א

 תכנית חירום עבור חוקרים ישראלים

 דוקטורט בארץ-להשתלמות בתר

 

 משבר מגפת הקורונה עורם קשיים רבים לפני המדע בכלל ולפני חוקרים צעירים בפרט. בשל חשיבותן הרבה של השתלמויות 

 להתגייס ולהקים תוכנית חירום מיידית דוקטורט לקידום המחקר המדעי החליטה האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים -הבתר

 דוקטורט מצטיינים אשר אינם יכולים לממש או להשלים את התמחותם המחקרית בחו"ל בשנה הקרובה-לסיוע למשתלמי בתר

  .בשל משבר הקורונה

https://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/kol-kore-2020.aspx
https://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Documents/kollore_background2020.docx
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/06/Call_for_Proposals_MekarkeeyIsrael_ProyektimSvivatiim_Invitation.png
https://login.gov.il/nidp/idff/sso?id=usernamePasswordSMSOtp&sid=1&option=credential&sid=1&target=https%3A%2F%2Faccount.gov.il%2FLAGBroker%3F%2522https%3A%2F%2Fauth.govforms.gov.il%2Fmw%2Fforms%2Fkerenkolkore2%2540land.gov.il%2522


 

 דוקטורט באוניברסיטאות המחקר בישראל.-המלגה תוענק לחוקרים ישראלים צעירים, להתמחות בתר

 
 :תנאי זכאות

 .דוקטורט בחו"ל כמתוכנן-החוקר אינו יכול לממש או להשלים בתר .1

 .דוקטורט למועמד בהתראה קצרה בשל אילוצי המצב-המארח בארץ זקוק למימון שיאפשר לו להציע משרת בתר .2

 
 : כל תחומי הידע.תחומי המחקר

 
 לשנה, למשך שנתיים.₪  150,000דוקטורט על סך -: תוענק מלגת בתרתנאי המלגה

 ממן מחצית הסכום והאוניברסיטה המארחת והחוקר המנחה יעניקו למלגאי את המחצית השנייה לפחות,הקרן ת

 (.real matchingכסכום תואם )

 
 16.7.20תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 

 30.7.20תאריך הגשה לקרן: 
 

 בחזרה לטבלה   קול קורא

 
 

 
 

Department of Defense (DOD) 

Congressionally Directed Medical Research Programs (CDMRP) 

 

Fiscal Year 2020 

Chronic Pain Management Research Program (CPMRP) 
 

Chronic pain: Per the FY19 CPMRP Congressional appropriation, chronic pain is defined as pain that occurs on 

at least half the days for 6 months or more, and which can be caused by issues including, but not limited to, 

combat- and training-related physical or mental stress and trauma, migraines and chronic headaches, traumatic 

brain injury, arthritis, muscular-skeletal conditions, neurological disease, tick and vector-borne disease, other 

insect-transmitted or tropical disease, and cancer. 

 

♦♦♦ 

 

Investigator-Initiated Research Program 
W81XWH-20-CPMRP-IIRA 

 

The intent of the FY20 CPMRP IIRA is to support studies that have the potential to make significant advances in 

research, patient care, and/or quality of life in the FY20 CPMRP IIRA Focus Areas. 

 

IIRA applications may involve any phase of basic, translational, and clinically oriented research, including studies 

in animal models, research with human anatomical substances, and research with human subjects, as well as 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/Call_for_Applicaitons_IsraelAcademy_IsraelPostDoc_Corona_30.7.20.pdf
https://ebrap.org/eBRAP/public/ViewFileTemplate.htm?fileTemplateId=8162378&fileType=pdf


ancillary studies associated with an existing clinical trial; however, this award may not be used to conduct clinical 

trials.  

 

Multidisciplinary collaborations and innovative approaches are encouraged. 

 

Research Fields: To meet the intent of the award mechanism, applications must address one of the FY20 CPMRP 

Investigator-Initiated Research Award (IIRA) Focus Areas: 

 

• Chronification of pain (i.e., the transition of acute pain to chronic pain) 

o Understanding mechanisms of, and developing models for studying, the transition from acute to chronic 

pain following trauma either physical and/or psychological  

o Development of mechanistically justified therapies to prevent and treat chronification 

o Identification of risk or protective factors or biomarkers for patients susceptible to chronification including 

relevant subpopulations 

 

• Development of novel non-µ-opioid receptor-targeted therapies for the treatment of chronic pain 

o Novel non-opioid pharmacological solutions  

o Devices that treat chronic pain directly or those that improve the administration of nonopioid analgesics  

o Complementary and integrative health non-pharmacological interventions  

 

Additionally, the incorporation of the following into the proposed research approaches is encouraged but not 

required: 

• Pain informatics  

• Pragmatic approaches 

• Patient expectations, preference, and goals of treatment at point of care 

• Multiple ecological levels and stakeholder engagement in study designs with human participants 

• Chronic pain conditions with high prevalence in military populations 

• Established models of pain assessment that include pain interference 

in emotional and physical functioning 

 

Budget and Period: Up to $900,000 , for a period of up to 4 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): 22.7.20 
 

Deadline (Pre-application): 7.8.20 (5pm ET) 
 
RA Deadline (Full, by invitation): 23.10.20 
 

Deadline (Full, by invitation): 6.11.20 (5pm ET) 
 
Call for Proposals   General Application Instructions 
 
eBRAP Call Web Page – including application documents and application system    Back to Table 
 

 

 

Translational Research Award 
W81XWH-20-ARP-TRA 

 

https://ebrap.org/eBRAP/public/ViewFileTemplate.htm?fileTemplateId=8162377&fileType=pdf
https://ebrap.org/eBRAP/public/ViewFileTemplate.htm?fileTemplateId=7707983&fileType=pdf
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=290800


The intent of the FY20 CPMRP TRA is to support translational research that will accelerate the movement of 

evidence-based ideas in chronic pain management research into clinical applications, such as healthcare products, 

technologies, clinical practice guidelines, and/or models of care.  

 

TRA applications should explain how the proposed work will inform the development, refinement, and/or revision of 

existing standards of care, recommendations, or guidelines for managing chronic pain. 

 

Research Fields: To meet the intent of the award mechanism, applications must address one or both of the 

following FY20 CPMRP Translational Research Award (TRA) Focus Areas: 

 

• Implementation Science (for evidence-based, efficacious interventions to manage chronic pain)  

o Unique barriers for delivery of complementary and integrative health therapies and models of care in 

military populations and environments, including at-risk subpopulations 

o Self-management and service-of-care models 

 

• Comparative Effectiveness (for evidence-based, efficacious interventions to manage chronic pain) 

o Multimodal and combination therapies  

o Chronic pain and its bi-directional interactions with comorbidities (e.g., polytrauma triad, suicidal thoughts and 

behaviors, substance abuse, etc.)  

 

Additionally, the incorporation of the following into the proposed research approaches is encouraged but not 

required: 

• Pain informatics 

• Pragmatic approaches  

• Patient expectations, preference, and goals of treatment at point of care  

• Multiple ecological levels and stakeholder engagement in study designs 

with human participants 

• Chronic pain conditions with high prevalence in military populations  

• Established models of pain assessment that include pain interference in emotional 

and physical functioning 

 

Studies evaluating opioid-based therapeutic interventions are not allowed. 

 

Budget and Period: Up to $1,400,000 , for a period of up to 4 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): 22.7.20 
 

Deadline (Pre-application): 7.8.20 (5pm ET) 
 
RA Deadline (Full, by invitation): 23.10.20 
 

Deadline (Full, by invitation): 6.11.20 (5pm ET) 
 
Call for Proposals   General Application Instructions 
 
eBRAP Call Web Page – including application documents and application system    Back to Table 
 

 
 
 

https://ebrap.org/eBRAP/public/ViewFileTemplate.htm?fileTemplateId=8162395&fileType=pdf
https://ebrap.org/eBRAP/public/ViewFileTemplate.htm?fileTemplateId=7707983&fileType=pdf
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Cisco Research and Open Innovation 
 

Pandemic/COVID19 Science, Technology and Social Impact 
 

Pandemics have far reaching consequences that range from deaths to shutting down the economy as we have 

witnessed during the recent COVID19 crisis. Hence there is a need to be better prepared for such pandemics. 

Cisco aims to solve problems ranging from predictive analytics innovative devices for saving lives to technology for 

devising voting machines.  

 

IPR will stay with the University. Cisco expects customary scholarly dissemination of results and hopes that 

promising results would be made available to the community without limiting licenses, royalties, or other 

encumbrances. 

 

Research Fields: Areas of interest to us include, but are not limited to: 

• Mathematical models for spread and the impact of pandemics. 

• Scalable simulation techniques for pandemics (e.g. with multi agents). 

• Biomedical/Nano sensor devices for detecting symptoms and agents. 

• Algorithms for rapid exploration of the drug screening and discovery workflows 

(e.g. use reinforcement learning) 

• Advanced computational biology techniques for sequencing, detecting viral evolution (e.g. in COVID-19). 

• Algorithms and systems for contact tracing (with privacy preserving). 

• Algorithms and recommendation systems for curating media and news. 

• Collaboration techniques for more effective health, and efficiency during pandemics. 

• Improved identity and security techniques. 

• Distributed Ledgers, their applications and their governance for and during pandemics. 

• Pandemic data science – understanding the patterns and the impact of a pandemic like 

COVID-10. Creation of curated data sets. 

 

Cisco are interested in both the science and technology aspects of these problem sets, 

and, particularly, in the intersections between them. 

 

Budget and Period: Maximum Budget not mentioned in the Call for Proposals. 

 



For any questions, you may contact Cisco at the e-mail address: research@cisco.com.  

 

RA Deadline: Two weeks prior chosen submission deadline 

Deadline: RFPs may be withdrawn as research proposals are funded, or interest in the specific topic is satisfied. 

Researchers should plan to submit their proposals as soon as possible. 

 
Call for Proposals   Apply Online   RFPs Web Page   Back to Table 

 

 
 

 
 

Scleroderma Foundation 
 

Established Investigator Grant 
 

Scleroderma, or systemic sclerosis, is a chronic connective tissue disease generally classified as one of the 

autoimmune rheumatic diseases. The word “scleroderma” comes from two Greek words: “sclero” meaning hard, 

and “derma” meaning skin. Hardening of the skin is one of the most visible manifestations of the disease.  

 

The Scleroderma Foundation wants to foster development of innovative, high-quality research by new and 

established investigators in fields related to scleroderma.  

 

The Scleroderma Foundation seeks applications from promising established investigators both inside and outside 

the field of scleroderma research who wish to propose pilot studies to obtain preliminary data dealing with a highly 

innovative and/or highly relevant theme related to the disease.  

 

Research Fields: Appropriate research areas may include but are not limited to the following 

as they relate to scleroderma: 

1. Vascular manifestations 

2. Studies of animal models 

3. Therapeutic modalities 

4. Mechanisms of end organ damage 

5. Immunologic studies 

6. Endothelial cell biology. 

7. Fibroblast biology. 

8. Models and markers of gender and genetic factors. 

9. Cell signaling. 

mailto:research@cisco.com
https://research.cisco.com/research#rfp-202004
https://cisco.cybergrants.com/cybergrants/plsql/ao_login.login?x_gm_id=1484&x_proposal_type_id=985&x_invitation_id=RFP-20-04
https://research.cisco.com/research


10. Epidemiology studies. 

11. Matrix biology. 

12. Stem cell biology. 

13. Health services research (e.g. quality of life, health care delivery.) 

14. Study of clinical manifestation. 

 

This grant will support pilot research that is likely to lead to more substantial unlimited research 

project grants from federal or non-federal sources. 

 

Budget and Period: Up to $ 75,000 , per year for up to two years. 

 

o Applicants must have a doctorate degree in Medicine, Osteopathy, Veterinary Medicine or one of the sciences; 

must have completed a postdoctoral fellowship; and have been principal investigator on grants from the 

Scleroderma Foundation or other national, private or government agencies in the past. 

 

RDA Deadline: 1.9.20  

Deadline: 15.9.20 (5pm ET) 

 

Call for Proposals   Application Instructions   Application Forms  Home Page   Back to Table 
 

 

 
 

Volkswagen Foundation 
 

Corona Crisis and Beyond 

Perspectives for Science, Scholarship and Society 
 

Additional Modules within the context of currently funded research projects 

 
* Cooperation with a German researcher * 

 
The novel coronavirus SARS-CoV-2 and the associated respiratory disease COVID-19 are spreading at a rapid 

pace, dominating all areas of public and private life worldwide and challenging basic, clinical and translational viral 

research. These new and unprecedented developments have both immediate and not yet fully foreseeable long-

term consequences that raise new research questions and may even lead to new research fields.  

 

❖ Grant recipients of projects currently funded by the Foundation can - in addition to the grants already 

made - extend their respective projects by an additional module that addresses the above mentioned 

challenges.  

 

Research Fields: The Volkswagen Foundation supports research projects from all disciplines whose findings not 

only contribute directly to overcoming the crisis, but can also provide impetus for overcoming major societal 

challenges in the medium to long term. 

 

https://www.scleroderma.org/site/SPageServer/?NONCE_TOKEN=FA4D19DC3CC30C8423399DDA68D899EB&pagename=prof_research_apply#.XwGwqGjXJPY
https://www.scleroderma.org/site/DocServer/SF_Research_Grant_Application_Instructions_rev_7.27.17.docx?docID=18329
https://www.scleroderma.org/site/DocServer/SF_Grant_Application_rev_7.17.docx?docID=18328
https://www.scleroderma.org/site/SPageServer/#.XwG0UmjXJPY


Budget and Period: Up to €120,000, for a term of up to 18 months. 

 
Deadline: Application deadline is open 
 
Application is made from the German institution. 
 
Web Page   Call for Proposals   Frequently Asked Questions   Apply Online   Home Page   Back to Table 
 

 

 •● (ISFהקרן הלאומית למדע ) •●
 

 

 
 

 (ISFהקרן הלאומית למדע )
 

Kill Corona 

 ף הקורונהקול קורא לתמיכה במחקרים בבלימת נגי

(SARS-CoV-2) 

 -מחזור שני  -

 .)בצהריים 13:00)עד השעה  9.7.20המועד האחרון להרשמה להגשת הבקשה הוא 

 .לאחר מועד זה לא ניתן יהיה להירשם להגשת בקשה בשנה הזו

 

 ♦ שימו לב כי בקול קורא זה הקרן מאפשרת מימון למחקר יישומי ♦

 

בעולם, ובכלל זה בישראל, יצרה צורך דחוף בקידום מהיר של  SARS -CoV- 2 הנרחבת והמהירה שלההתפשטות  :תחום המחקר

 המחקרים בסיסיים ויישומיים אשר מתמקדים בנושאים רלבנטיים להתפשטות הנגיף ולפתוגנזה שלו.

 

 :(מחקרים שימומנו במסגרת התכנית עשויים לכלול, בין השאר )אך אינם מוגבלים רק לדוגמאות להלן

 פיתוח גישות חדשות, רגישות ונרחבות לזיהוי הנגיף באוכלוסייה •

 חקר הפתוגנזה ומנגנון ההדבקה של הנגיף ופיתוח טכנולוגיות חדשות לריסון ההדבקות •

 אפיון ההיבטים האימונולוגיים הקשורים לריסון המחלה הנגרמת על ידי הנגיף •

  COVID-19 חקר הסרולוגיה הכרוכה במחלת •

 COVID-19 של חיסון סביל או פעיל כנגד קידום הפיתוח  •

 בתרביות תאים או בחיות ניסוי COVID-19 פיתוח מודלים אמינים למחלת •

 בחינת תרופות קיימות שעשוי להיות להן אפקט מרסן על המחלה הנגרמת על ידי הנגיף •

 פיתוח תרופות חדשות לנגיף •

 מהלך המחלה וחיזוי התפרצויות עתידיות גורמים גנטיים, אפיגנטיים וסביבתיים המשפיעים על ההידבקות, •

https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/corona-crisis-and-beyond-perspectives-for-science-scholarship-and-society
https://www.volkswagenstiftung.de/sites/default/files/downloads/MB_120.pdf
https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/for-applicants/information-for-applicants-from-abroad
https://portal.volkswagenstiftung.de/vwsantrag/login.do?siteLanguage=en
https://www.volkswagenstiftung.de/en


 עם השלכות למדיניות בתחום בריאות הציבור COVID-19 מחקרים אפידמיולוגיים בנושא •

 

אימונולוגיה, וירולוגיה, פרמקולוגיה, ביולוגיה תאית ומולקולרית,  -המחקרים יכולים לכלול מגוון נרחב של תחומים וגישות, ובכללם 

כותית, רובוטיקה, הנדסה, גנטיקה ואפיגנטיקה, דיאגנוסטיקה, גישות חישוביות, פיתוח טכנולוגי ועוד, וכן אפידמיולוגיה, בינה מלא

 .שילובים בין גישות שונות

 

לכל התקופה. ניתן ₪  720,000: המענקים ניתנים לתקופה של שנה עד שנתיים. סכום המענק המרבי יהיה תקציב ותקופת מחקר

 ₪. 120,000יוד ייעודי למחקר בסכום שלא יעלה על לכלול בתקציב סעיף בעבור צ

 

 *ניתן להגיש בקשה זו במקביל לבקשה או למענק בכל אחת מתכניות הקרן, מלבד בתכנית זו.

 

 8.7.20תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (13:00)עד השעה  9.7.20תאריך אחרון להרשמה להגשת בקשה: 

 (13:00)עד השעה  23.7.20תאריך הגשה לגוף המממן: 

 

 .בתהליך ההגשה לקרן הלאומית למדע, על החוקר להירשם לתוכנית אליה הוא מעוניין להגיש - הערה חשובה (!)

 רק רשות המחקר רשאית להגיש את ההצעהלאחר שהחוקר מגיש את ההצעה במערכת המקוונת לרשות המחקר, 

 .. אין בידי החוקר את האפשרות במערכת להגיש את ההצעה ישירות לקרן הלאומית למדעלקרן

 

    בחזרה לטבלה  אתר הקרן   ISF onlineמערכת  ה הנחיות להגש   עמוד הקול הקורא

 

 

 

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 חקר ופיתוחהרשות למ
 

 ISF -קול קורא למענק עריכה מדעית מורחבת 

 

( ISFבמסגרת המאמצים של רשות המחקר לסייע לחוקרים להגיש הצעות מחקר איכותיות לגופים מממנים בכלל ולקרן הלאומית למדע )

, המיומנים עריכה מדעית מורחבת ומעמיקה מגורמים מקצועייםבפרט, רשות המחקר מעניקה זה מספר שנים לחברי הסגל שירות של 

 בליווי חוקרים ממוסדות אקדמיים בהגשת הצעות מחקר. 

 ידי הרשות למחקר ופיתוח.-השירות המוצע ממומן על

 

 :(ISFהקרן הלאומית למדע )

 ( הינה כיום הגוף המרכזי התומך במחקר הבסיסי בישראל. ISFהקרן הלאומית למדע )

מחקרים זוכים בכל שנה בתמיכת הקרן, תמיכה  600-מענקי המחקר של הקרן ניתנים על בסיס תחרותי, על מדדי מצוינות מדעית. כ

 המלווה חלק משמעותי מסך מענקי הקרנות למחקר בסיסי העומדים לרשות החוקרים בישראל.

 כדי ללמוד עוד על שמות מחקרים שזכו בשנים האחרונות, שמות הזוכים והסכומים. אתר הקרןתוכלו לעיין ב

 

https://www.isf.org.il/#/support-channels/49/10
https://www.isf.org.il/Files/GuidelinesKillCorona_Heb_1737_2.pdf
https://www.isf.org.il/Files/GuidelinesKillCorona_Heb_1737_2.pdf
https://www.isf.org.il/Files/GuidelinesKillCorona_Heb_1737_2.pdf
https://login.isf.org.il/?v=1593588339772
https://login.isf.org.il/?v=1593588339772
https://login.isf.org.il/?v=1593588339772
https://www.isf.org.il/#/
https://www.isf.org.il/#/studies


 היערכות מקדימה רצינית ומשמעותית הינה קריטית מועד ההגשה הצפוי לקרן הינו תחילת נובמבר, אך 

 . להגשת הצעה מוצלחת

 

ן להסתייע בגורם מקצועי המיומן בהגשת הצעות מחקר לצורך כך, הוחלט לאפשר לחברי הסגל המעוניינים להגיש הצעת מחקר לקר

 לקרן ספציפית זו ובעל ניסיון בעבודה מול חברי סגל באוניברסיטאות אחרות בישראל.

 
יוכל להעלות משמעותית את סיכויי  -שייתן ביקורת בונה ויחדד את המסרים ואת חדשנות ההצעה  -אנו מאמינים שליווי של גורם חיצוני 

עת המחקר. כמו כן, התהליך יקנה לחבר הסגל כלים שיסייעו לו גם בהגשת הצעות מחקר נוספות לקרנות אחרות בארץ הזכייה של הצ

 ובחו"ל.

 
 .קשה מדעית פנימיתבהגשה תתבצע דרך הפורטל. יש לבחור בהגשת ה 

 .שה בפורטלהסבר על הגשת הבק

 
 (12:00)בשעה  21.7.20התאריך האחרון להגשה לרשות המחקר: 

 
 חוקרים הממתינים לתשובת הקרן ביחס להגשה שלהם במחזור האחרון, והמעוניינים להגיש הצעה לקול קורא פנימי זה, (!)

 מוזמנים לפנות לאורית טסה מרשות המחקר.     

 

    בחזרה לטבלה     אלמידע המלא ראו מסמך הקול הקור

 

 

 •● הדרכות •●

 
 

 
 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
 הרשות למחקר ופיתוח

 
 הדרכה לקראת מחזור ההגשות לקרן הלאומית למדע:

 

 כתיבה אפקטיבית של הצעות מחקר לקרן הלאומית למדע

 
 

 ההדרכה תועבר ע"י ד"ר רם גל

 09:00-13:00 23.7.20ביום חמישי ה 

 
❖  

 
 ההרשמה עדיין פתוחה בהתאם להנחיות החדשות.: שימו לב

 ככל הנראה, בשל התקנות, ההדרכה תועבר לזום.

 נא לעקוב אחר הפרסומים מרשות המחקר ובאימייל האישי שלכם

 
 ISFמרצה ועורך מדעי מוביל, יעביר הדרכה שתעסוק בכתיבה אפקטיבית של הצעת מחקר ל  -ד"ר רם גל

https://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/Budgetary-guidelines/User_Guide_for_Editing_Request_by_the_Portal_20.6.17.pdf
https://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/Budgetary-guidelines/User_Guide_for_Editing_Request_by_the_Portal_20.6.17.pdf
https://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/Budgetary-guidelines/User_Guide_for_Editing_Request_by_the_Portal_20.6.17.pdf
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 ותכלול את הנושאים הבאים:

 האנטומיה של הצעת המחקר ❖

 מה מחפשת הקרן? ❖

 כיצד "לשווק" את הצעת המחקר שלך טוב יותר ❖

 לחשוב כמו סוקר ❖

 עקרונות, טיפים, וטעויות נפוצות בכתיבה מדעית ❖

 כל הטיפים למגישים מחדש! -בקשה חוזרת ❖

 

 michalsh@ariel.ac.il א פנו למיכל שיינברגר מרשות המחקר, בכתובת המייל: אנ -רישום ל 

 

 בחזרה לטבלה    (ISFאתר הקרן הלאומית למדע )

 

 

 •●תזכורות ועדכונים  •●
 

 

 

Bial Foundation 

Funding for Scientific Research 2020/2021 

 
BIAL is an innovative pharmaceutical company. Dedicated to discovering, developing and 

commercializing medicines, we are committed to improve people's lives worldwide. Keeping life in 

mind. 

 
Research Fields: Only the fields of Psychophysiology and Parapsychology shall be covered by this 

programme. 

 
Budget and Period: The total duration of the grants shall not exceed 3 years and shall commence 

between 1st of January and 31st of October 2021. The approved applications shall benefit from 

grants in total amounts comprised between €5,000 and €50,000. 

 

RA Deadline: 17.8.20 

Deadline: 31.08.20 

 
Call for Proposal   Regulation   Research Funding Agreement Cycle  FAQ 
 
Some fields of the application platform 2020/2021   Application process guide   Apply Online 
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 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 לרבות בעניין: 

 וכדומה. "מקפ, קריטריונים

 

 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 

 
 

 :ריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניותע 

 חוקרים שבכוונתם להגיש הצעת מחקר באנגלית לקרן חיצונית, 

 ר ופיתוח, ד"ר מיכאל מעוז.יכולים להגיש בקשה לעריכה מדעית לעורך של הרשות למחק

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

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

 
 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 

 

 זכאים לפרסם , לפיו חוקרי המוסדלאחרונה מלמ"ד הגיעו להסדר מיוחד עם מו"ל זה

 , ללא תשלום נוסףבכל כתבי העת הכלולים בחבילה זו Open Access -מאמרים ב

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

 המאמר שלכם יהיה פתוח ונגיש לציבור הרחב.

 

 .MALMAD OA Agreement -מיוחד לפרטים נוספים אודות ההסדר ה

 

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

file://///WGOLDA/Files/rashut%20hamechkar/מחשוב%20ובקרה/ORCID/מדריך%20למשתמש%20ORCID/מדריך%20למשתמש-מעודכן%20ORCID%20ID.pdf
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file://///WGOLDA/Files/rashut%20hamechkar/מחשוב%20ובקרה/ORCID/מדריך%20למשתמש%20ORCID/מדריך%20למשתמש-מעודכן%20ORCID%20ID.pdf
file://///WGOLDA/Files/rashut%20hamechkar/מחשוב%20ובקרה/ORCID/מדריך%20למשתמש%20ORCID/מדריך%20למשתמש-מעודכן%20ORCID%20ID.pdf
http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/portal-for-research-and-development
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/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


 

וקר מהאוניברסיטה יתקבל לאחר הערכת עמיתים במסלול הפרסום הרגיל, הוא יישאל אם הוא רוצה לפרסם במידה ומאמר של ח

כל מה שצריך הוא לאשר כי אתם מעוניינים במסלול פרסום כזה והמאמר יועבר לפרסום . Open Access -את המאמר ב

 במסלול הפתוח באופן אוטומטי.

 

 קשים להשתמש בדוא"ל המוסדי בעת שליחת המאמר למערכת המו"ל.הנכם מתבלצורך שיוך החוקר לאוניברסיטה 

 .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 

 

 

 אתר רשות המחקר

 הנחיות כלליות

 

  alonaba@ariel.ac.ilוא"ל: הצעות מחקר יש להעביר לרשות המחקר לאלונה בן עיון בד    ·      

          03-9371402 

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

 alonaba@ariel.ac.il : לכתובת האימייל

 

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

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
http://www.ariel.ac.il/research/authority/about
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