
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

9.7.18 – 16.7.18 

 ♦הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה ♦ 

 

 בית הספר לתקשורת הפקולטה למדעי הטבע הפקולטה להנדסה

בית הספר 
 לארכיטקטורה

בית הספר למדעי 
 הבריאות

הפקולטה למדעי החברה 
 והרוח

 

 טבלת קולות קוראים

 

 מתאים לפקולטות קול קורא

 

 המוסד לביטוח לאומי
 

 קרן המחקרים –קול קורא 
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 עדכונים ותזכורות

 

 (ISFהקרן הלאומית למדע )
 

 ישראל –תכנית משותפת יפן 
 

 ** ** הערה חשובה

 

 



 כנסים

 

 קרן שלם

 

של  22 -קול קורא להגשת תקצירים לכנס ה

 העמותה להתפתחות הילד

 

 קורא להגשת תקצירים לכנס:קול 

חידושים, אתגרים ודילמות בהנגשה 

 קוגניטיבית

 

 

 

 הודעות רשות המחקר

 

     עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות 

 
 

 

 

 
 המוסד לביטוח לאומי

 
 קרן המחקרים –קול קורא 

 
המוסד לביטוח לאומי מקצה במסגרת תקציבו השנתי תקציב ייעודי לסיוע במימון מחקרים 

כלכלית, שוק העבודה ושירותי הרווחה, במטרה -החברתית בנושאים הנוגעים למדיניות

 את מאגרי המידע והתשתית המחקרית בתחומי פעילותו של המוסד. להרחיב

 

 : נושאי מחקר עיקריים:תחומי מחקר

 שעליהן מופקד המוסד לביטוח לאומי )מטרות התוכניות, מבנה  תכניות הביטחון הסוציאלי

  ומאפיינים, כללי זכאות, רמת הכיסוי והאוכלוסייה הזכאית והלימות הגמלאות(.

 מימון הביטחון הסוציאלי בטווח הקצר, הבינוני והארוך והתפתחותו לאורך זמן. 

 דמוגרפיה והתפתחותה בהקשר של הביטחון סוציאלי. 



 ומים שוויון ופערים לרבות פערים בהזדמנויות, בהקשרם לתח-רמת החיים, עוני, אי

 .הרלוונטיים לביטחון הסוציאלי במובנו רחב

 שוק העבודה לרבות עובדים זרים, פנסיה ומערכות רווחה אחרות הנלוות לעבודה. 

 מערכות המיסוי והשלכותיהן על הביטחון הסוציאלי במובן הרחב. 

 חברתית והשפעתם על החברה בישראל-תקציב המדינה, המדיניות הכלכלית. 

 ם, הישירה והעקיפה על מערכות הביטחון הסוציאלימגמות עולמיות והשפעת. 

 שירותים חברתיים ושירותי רווחה בכסף ובעין. 

  פיתוחים טכנולוגיים לטובת הביטחון הסוציאלי )רובוטיקה בשירות המבוטח(, בתחומי

 הסיעוד, הנכות או הזקנה.

 

 :סדר עדיפויות

 פעילותו. ולתחומי למחקרים שלהם זיקה הדוקה למטרותיו של המוסד לביטוח לאומי -

ובהערכת  כלכלית -למחקרים שיוסיפו ידע שיש בו כדי לסייע בעיצוב המדיניות החברתית  -

 השלכותיה.

כלכלית  -החברתית  למחקרים העוסקים בסוגיות המונחות על סדר היום של קובעי המדיניות -

 או המצויות בדיון ציבורי.

 .למחקרים שגורמים נוספים משתתפים במימונם -

 

 קישור זהלמידע חשוב נוסף אודות סדר העדיפויות בקול קורא זה השנה, אנא היכנסו ל. 

 

 : תקופה ותקציב

 אינו הכולל שתקציבו מחקר עלות של מלא מימון על להמליץ רשאי המוסד - רגיל מחקר 

 (.תקורה )כולל ש"ח 200,000 על עולה

 

 נוספים גורמים של בהשתתפותם המענק אישור את להתנות רשאי המוסד - מקיף מחקר 

 ש"ח. 200,000 על עולה הכולל שתקציבם במחקרים

 

 וזאת בלבד, חריגים במקרים יאושרו ש"ח 400,000 על עולה הכולל שתקציבם מחקרים 

 ליצירת בסקר כשמדובר או קיים, שאינו נתונים בסיס בבניית כרוך המחקר כאשר במיוחד

 לעבודת הרלוונטיים נתונים למאגרי להצעות תינתן עדיפות היקף. רחב נתונים מאגר

 המוסד.

 

 .המוסד יממן עד שני מחקרים לחוקר בו זמנית 

 לערוך את המחקר בשיתוף פעולה עם חוקרים ממינהל המחקר  מציעי המחקר רשאים להציע

 המוסד אינו מתחייב לקבל ההצעה. .והתכנון של המוסד לביטוח לאומי

 

https://www.btl.gov.il/Mediniyut/BakashatNetunim/Pages/%D7%A1%D7%93%D7%A8%20%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA.aspx


 

 17.12.18  תאריך הגשה לרשות המחקר:

 31.12.18תאריך הגשה לקרן: 

 בחזרה לטבלה    למענק מחקר  טופס בקשה   סדר עדיפויות    קול קורא

 
 

 
 

 אסותא מרכזים רפואיים
 

 שליחת מאמרים לביטאון הפנימי:

Assuta Medical Report (AMR) 

 

בין שני המוסדות, אסותא מרכזים רפואיים מזמינה את חוקרי במסגרת הפעילות המחקרית שיש 

 .AMRאוניברסיטת אריאל לשלוח מאמרים לביטאון הפנימי 

 

 רפואה מגדרית. -: בריאות נשים תחום המחקר

 

  .הביטאון יוצא לאור בעברית 

 ,אין לשלוח מאמרים מקוריים. ניתן לשלוח רק מאמרים שפורסמו בכתב עת שפיט בעבר

 על אף הכתוב בהנחיות בקישור מטה.

כמו כן, ניתן לשלוח מאמרים שפורסמו בשפה האנגלית בכתב עת אחר, ואסותא תדאג 

 לתרגומם.

 

  אין מדובר בכתב עת שפיט ע"פ הגדרות ות"ת. -לתשומת ליבכם 

 

  )התאריך עודכן(.  15.8.18עד התאריך  amr@assuta.comאת המאמרים יש לשלוח למייל 

 

 בחזרה לטבלה   הוראות למחברים   קול קורא

 

 

 
 

American Chemical Society 

Petroleum Research Fund 

https://www.btl.gov.il/Mediniyut/BakashatNetunim/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/Mediniyut/BakashatNetunim/Pages/%D7%A1%D7%93%D7%A8%20%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA.aspx
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/research1/Documents/ManakMechkar.docx
mailto:amr@assuta.com
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2018/Call_for_Articles_AssutaMedicalReport_15.8.18.png
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2018/Call_for_Articles_AMR_Guidelines_15.8.18.pdf


 

ACS PRF research grant programs support fundamental research in the 

petroleum field, and development of the next generation of engineers and 

scientists through advanced scientific education. Research areas supported 

include chemistry, the earth sciences, chemical and petroleum engineering, and 

related fields such as polymers and materials science. 

 

New Directions (ND) Grants 
 

The New Directions Grants Program aims to stimulate a new direction of research 

for established faculty, and to support the careers of their student scientists and 

engineers. 

 

The New Directions (ND) grants program provides funds to scientists and 

engineers with limited - or even no - preliminary results for a research project they 

wish to pursue, and who intend to use the PRF-driven preliminary results to seek 

continuation funding from other agencies.  

 

Research Fields:  Research in the petroleum and fossil fuels field, within the 

following areas of support. 

 

The proposed research should be in a "new direction" and not be in the same 

direction as - or overlap with - current projects in the lead PI’s research group.   

 

Excluded from consideration will be: 

- Lead PIs who have had previous support or current funding for the project 

- Proposals presenting ideas that are a logical extension of ongoing research 

from the lead PI’s laboratory. 

 

 Preliminary results and/or communications are not required. 

 

Budget and Period: Up to  $110,000 for a two-year period. 

 

Eligibility: Each principal investigator (lead and co-PI) must be eligible to serve as 

the formal, official supervisor of graduate students in graduate degree programs. 

Emeritus faculty who may supervise post-doctoral fellows are also eligible to 

apply. 

 
o Principal investigators (lead PI or co-PI) may have only one ND grant 

application considered in a 12-month period. 

 

 

Submission window opens at 24.9.18. 
 
RDA Deadline: 4.10.18 

Deadline: 19.10.18 

https://www.acs.org/content/dam/acsorg/funding/grants/prf/prf-ab-sci-disciplines_012018.pdf


 
Call for Proposals    Eligibility, Terms and Conditions   Proposal Submission 

Help  Back to Table  

 
 

 
 

Volkswagen Foundation 
 

Niedersächsisches Vorab: 

Research Cooperation Lower Saxony – Israel 

 

The program "Research Cooperation Lower Saxony - Israel" supports the 

cooperation of Israeli and Lower Saxon universities by promoting scientifically 

excellent collaborative projects. 

 
Funding is provided for scientifically outstanding projects conducted jointly by 

researchers from Israel and Lower Saxony. The cooperation has to be justified 

coherently and explained in its design. 

 
Research Fields: Biological and life sciences, medicine. 
 

 It is possible to apply for interdisciplinary projects. The thematic focus of such 

projects has to lie in the disciplines addressed in the given year. 

 

Budget and Period: Up to 300,000 € for a maximum funding period of three 

years.   

 

 Applications have to be submitted by the Lower Saxon lead applicant online 

via the Volkswagen Foundation’s electronic application system 

 
RDA Deadline: 2.10.18 

Deadline: 16.10.18 

 

Call for Proposals  Guidelines   About the Regional Program   Home Page  

Back to Table  

 

 
 
 
 

https://www.acs.org/content/acs/en/funding-and-awards/grants/prf/programs/nd.html
https://www.acs.org/content/dam/acsorg/funding/grants/prf/programs/nd/nd_etc_may%202018.pdf
https://www.acs.org/content/acs/en/funding-and-awards/grants/prf/programs/igam-proposal-submission-help.html
https://www.acs.org/content/acs/en/funding-and-awards/grants/prf/programs/igam-proposal-submission-help.html
https://portal.volkswagenstiftung.de/vwsantrag/login.do
https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/nieders%C3%A4chsisches-vorab-research-cooperation-lower-saxony-%E2%80%93-israel
https://www.volkswagenstiftung.de/sites/default/files/downloads/NV_Funding_Joint_Lower_Saxony_Israeli_Research_2018.pdf
https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/niedersaechsisches-vorab
https://www.volkswagenstiftung.de/en


 

Life? – A Fresh Scientific Approach 

to the Basic Principles of Life 

 

** Project outlines ** 

 

Novel methodic approaches located at the interface between the natural and life 

sciences have blurred the formerly clear distinction between living organisms and 

non-living chemical and physical systems. The rapid developments within this 

multi-disciplinary border area urge us to reconsider questions related to the 

principles of life. 

 

 The initiative addresses both individual researchers as well as integrative joint 

projects with up to five cooperation partners. 

 

Eligibility: 

- Researchers of all stages of their postdoctoral career are eligible to apply. 

- At least one of the applicants has to be employed at a scientific institution in 

Germany being substantially involved in the project – content related as well 

as financially. 

 

Research Fields: Projects that contribute to comprehending fundamental 

principles of life. Funding can be made available for projects that link up most 

recent research from the interface between the natural and life sciences promising 

to achieve significant progress in answering fundamental questions on life itself. 

 

 Amongst others, the Foundation will consider approaches from Synthetic, 

Systems or Cell Biology, Xenobiology as well as Biophysics, Prebiotic 

Chemistry or similar research areas. 

 

 The main focus of the proposals should be to connect excellent research in 

the natural and life sciences with the aim to reveal fundamental characteristics 

of life. 

 
Budget and Period: Up to 1,500,000 €,  over a funding period of up to 5 years. 
 

RDA Deadline (Propoject outlines): 5.9.18 

Deadline (Project outlines): 9.10.18 

 

 



 

Call for Proposals   Guidelines   Frequently Asked Questions   Apply Online 

Projects Granted Previously   Template    Home Page   Back to Table  

 
 

 
 

Wenner - Gren Foundation 
 

The Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research, Inc. is a private 

operating foundation dedicated to the advancement of anthropology throughout 

the world.  

 

Research Fields:   The Foundation supports research that demonstrates a clear 

link to anthropological theory and debates, and promises to make a solid 

contribution to advancing these ideas.  

 

 There is no preference for any methodology, research location, or subfield. 

 

 The Foundation particularly welcomes proposals that employ a comparative 

perspective, can generate innovative approaches or ideas, and/or integrate 

two or more subfields. 

 

Post-Ph.D. Research Grants 
 

Post-Ph.D. Research Grants are awarded to individuals holding a Ph.D. or 

equivalent degree to support individual research projects.  

 

Budget and Period: Up to $ 20,000 
 
 There is no time limit on the duration of the grant and funding may be 

requested to cover distinct research phases (for example, two summers) if this 

is part of the research design.  

 

RDA Deadline: 18.10.18 , 10.4.18 

Deadline: 1.11.18 , 1.5.19 

 Hard copies of the application should be received by the foundation no later 

than 2 weeks after the deadline. 

 

Call for Proposals   Application Procedures   Apply Online   Back to Table  

https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/life-%E2%80%93-a-fresh-scientific-approach-to-the-basic-principles-of-life
https://www.volkswagenstiftung.de/sites/default/files/downloads/MB_106_e.pdf
https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/for-applicants/application-faqs
https://portal.volkswagenstiftung.de/vwsantrag/login.do?siteLanguage=en
http://portal.volkswagenstiftung.de/search/search.do?siteLanguage=en&name=&yearFrom=&newSearch=true&iniProg%5B0%5D.initiative=1141&_areas=1&city=&inst_lookup=&stateId=&page=0&_iniProg%5B0%5D.programs=1&type=PROJECT&gender=&institutions=&firstName=&_countries=1&text=
https://www.volkswagenstiftung.de/sites/default/files/downloads/MB_106_Proposal_Outline_Template.rtf
https://www.volkswagenstiftung.de/en
http://www.wennergren.org/programs/post-phd-research-grants
http://www.wennergren.org/programs/post-phd-research-grants/application-procedures
http://www.wennergren.org/programs/post-phd-research-grants/access-online-application


 

Hunt Postdoctoral Fellowships 
 

Hunt Postdoctoral Fellowships support the writing-up of already completed 

research. The fellowship is awarded to scholars in the earlier stages of their 

careers, when they frequently lack the time and resources to develop their 

research for publication.  

 

 Scholars must be with a Ph.D. in hand for no more than ten years (from the 

application deadline) 

 

Budget and Period:  Up to $ 40,000 , for a period of twelve months of continuous 

full-time writing. Applicants requesting shorter time periods will receive a pro-rated 

award as appropriate. The fellowships are not renewable. 

 

 Final decisions are made six months after the application deadline.  
 

RDA Deadline: 10.4.19 

Deadline: 1.5.19 

 

Call for Proposals   Application Procedures   Apply Online   Back to Table  

 
 

 
 

The Union for International Cancer Control's  
(UICC) 

 

Yamagiwa-Yoshida Memorial International Study Grants (YY) 
(Fellowships) 

 

The Yamagiwa-Yoshida International Memorial (YY) Study Grant programme is 

part of UICC’s International Fellowship portfolio and aims specifically at supporting 

established cancer investigators, by providing an opportunity to advance cancer 

research through international collaboration. 

 

http://www.wennergren.org/programs/hunt-postdoctoral-fellowships
http://www.wennergren.org/programs/hunt-postdoctoral-fellowships/application-procedures
http://www.wennergren.org/programs/hunt-postdoctoral-fellowships/access-online-application


The purpose of these grants is to enable individuals from any country to carry 

out cancer research projects abroad, including the opportunity to receive 

further training in research methods or techniques. 

 

Eligibility: Applicants should: 

 Possess a PHD at least 2 years prior to the application 

closing date. 

 Actively engaged in cancer research. 

 Have recent publications in the international peer-reviewed literature. 

 

 

Research Fields: The applicant must be engaged in an area of cancer research 

from the areas listed in the table on page 6 of the CFP guidelines: 

 Biology 

 Etiology 

 Prevention 

 Early Detection, Diagnosis, and Prognosis 

 Cancer Control, Survivorship, and Outcomes Research 

 

Research Plan should be: 

 Basic, translational or applied cancer research 

 Prevention-oriented projects are especially encouraged 

 

Period and Budget: $ 10,000,  for a period of 3 months. 

 Up to 3 months of Extension is possible, with funding secured by the fellow 

from other sources and at no cost to the UICC 

 

 It is the responsibility of applicants to identify a suitable host supervisor, to 

make contact with them and obtain their agreement to host them for 3 months. 

The applicants are encouraged to go view the list of previous year`s awardees 

and institutions they visited, or look at the Map of UICC member organizations 

for potential hosts and search by country or discipline. 

 

RDA Deadline: 28.8.18 

Deadline: 15.9.18 

 

Call for Proposals   Guidelines  Home Page   Apply Online    Back to Table  

 

 
 

https://www.uicc.org/sites/main/files/atoms/files/YY%20Program%20Guidelines%202018.pdf
https://www.uicc.org/sites/main/files/atoms/files/YY2%202017%20Awardees_0.pdf
https://www.uicc.org/membership
https://www.uicc.org/what-we-do/capacity-building/grants/fellowships/yamagiwa-yoshida-memorial-international-study-grants
https://www.uicc.org/sites/main/files/atoms/files/YY%20Program%20Guidelines%202018.pdf
https://proposalcentral.altum.com/default.asp


 
 

American Anthropological Association (AAA) 
 

Anthropology in Media Award (AIME) 
 

AAA is pleased to announce the call for nominations for the Anthropology in Media 

Award (AIME). The AIME Award is designed to increase awareness of the 

significant contributions anthropologists have made and will make to society and 

recognize those who have successfully done so. Please take this opportunity to 

offer a recommendation of someone whom you feel is deserving of this award. 

 

Research Fields: The AIME award recognizes successful communication of 

anthropology to the general public through the media. It seeks to honor those who 

have raised public awareness of anthropology and have had a broad and 

sustained public impact at local, national, and international levels. 

 

 Nominees are considered for three years. Those not chosen in the first year 

will be considered for two more years. If desired, nomination packets can be 

updated by March 1 each year, or nominations can be withdrawn from 

consideration. 

 

RDA Deadline: 13.2.19 

Deadline: 1.3.19 

 

Call for Proposals   Home Page   Back to Table 

 

 

 
 

Grifols Scientific Awards 
 

http://www.americananthro.org/ConnectWithAAA/Content.aspx?ItemNumber=1722&navItemNumber=771
http://www.americananthro.org/index.aspx


Grifols is a global healthcare company whose mission is to improve the health and 

wellbeing of people around the world, by producing life-saving protein therapies 

for patients and by providing hospitals, pharmacies and healthcare professionals 

with the tools they need to deliver expert medical care. 

 

Over the years, Grifols has established various awards that promote and 

recognize research in areas related to their core business of plasma-derived 

proteins.  

 

Martin Villar Haemostasis Awards 
 

The Martín Villar Haemostasis Awards aim to promote the realization of innovative 

ideas and visions in the field of blood coagulation disorders (Haemophilia and Von 

Willebrand Disease). 

 

Research Fields: Basic or clinical research specifically related to hemophilia and 

von Willebrand disease pathologies or management with plasma-derived protein 

therapies. 

 

 The grants will be awarded in two different categories:  

   • Basic Research  

   • Clinical Research 

 

Budget and Period:  Up to 50,000 € , for a period of 12 months. 

 

• Primary applicant is under the age of 40 at the time of submission. 

 

- The application of LOI is online and requires to upload the filled LOI template. 

 

RDA Deadline (LOI): 13.2.19 

Deadline (LOI): 1.3.19 

 

Call for Proposals   Web Page   LOI Template   Apply Online   Terms and Consitions 

 

Grifols Scientific Awards   Back to Table 

 

 

 •●♦  עדכונים ותזכורות  •●♦
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.martinvillar-awards.com/documents/271515/43815906/brochure-2018-2019/1b341544-7ff8-4913-abf3-2a7255d74063
http://www.martinvillar-awards.com/en/web/martinvillar/home
http://www.martinvillar-awards.com/documents/271515/43816054/letter-of-intent/aedbd6e4-e9a5-47b3-a594-801fbf11d36e
http://www.martinvillar-awards.com/en/web/martinvillar/application-form
http://www.martinvillar-awards.com/en/web/martinvillar/terms-and-conditions
https://www.grifols.com/en/web/international/research-and-development/grifols-scientific-awards


 

 
 

 (ISFהקרן הלאומית למדע )
 

 ישראל -תכנית משותפת יפן 

 

 :שראליםהערה חשובה לחוקרים י

, מענק פעיל במסלול מענקי מחקר אישיים בלבדהתוכנית פתוחה להגשה לחוקרים אשר להם 

עד לתום שנת המענק האחרונה, לא כולל  לפחות שנתייםבזמן ההגשה(, (בתנאי שנותרו 

 .שנת הארכה

 

 טבלת זכאות להגשה   מדריך למשתמש במערכת   הנחיות להגשת בקשה  קול קורא 

 
 בחזרה לטבלה   סיווג תחומי דעת

 

 

   כנסים  
 

 

 
 

 קרן שלם
 

 של העמותה להתפתחות הילד 22 -כנס הקול קורא להגשת תקצירים ל
 

 של העמותה להתפתחות הילד ושיקומו, 22-הנכם מוזמנים להגיש תקצירים לכנס ה

 .בבנייני האומה בירושלים 9.01.19-10 -שיערך בין ה

 

 1.8.18תאריך אחרון להגשת תקצירים: 

https://www.isf.org.il/#/support-channels/42/10
https://www.isf.org.il/Files/GuidelinesJSPS_Heb_587_1.pdf
https://www.isf.org.il/Files/UserGuide_Heb_543_2.pdf
https://www.isf.org.il/Files/Eligibility_Heb_542_2.pdf
https://www.isf.org.il/Files/ISF-Fields_Heb_544_1.pdf


 

 .במסמך הקול הקוראלמידע נוסף אנא עיינו 

 

 
 

 קול קורא להגשת תקצירים לכנס:
 חידושים, אתגרים ודילמות בהנגשה קוגניטיבית

 
 

הנגשה קוגניטיבית מתייחסת להתאמה של הסביבה הפיזית והאנושית לאנשים עם מוגבלות 
 .קוגניטיבית כך שיוכלו להשתתף ולתפקד בה באופן מלא

 
הידע בתחום ההנגשה הקוגניטיבית מצוי כיום בשלבי התפתחות מואצת, זהו תחום מאתגר 

עיות רבה מחד ויצירתיות מאידך. בכנס זה הקרן מבקשת לתת ביטוי למגוון העבודות הדורש מקצו
)תעסוקה, פנאי, דת ומסורת, דיור,  והפרויקטים שנוצרו בשנים האחרונות בכל תחומי החיים

 חקיקה( וכן להציף אתגרים ודילמות מקצועיות בתחום דעת מתפתח זה.
 

 . 2018הכנס ייערך בחודש דצמבר 

 

 שת לקבל הצעות להצגת מחקרים, מודלים ופרויקטים מהשטח בנושאים הבאים:הקרן מבק

 ? לדבר פשוט: התמחות, מומחיות או כולנו יודעים 

 .בין פישוט לפרשנות: קשיים ודילמות בהנגשת מידע רוחני 

 הנגשה קוגניטיבית כמודל עבור כלל האוכלוסייה. -  פריצת הגבולות 

  המשתמש לכלל האוכלוסייה.הנגשת חווית  –טכנולוגיה שימושית 

  פרויקטים יישומיים בשטח. –הנגשה קוגניטיבית הלכה למעשה 

  אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית כחלק מתהליך ההנגשה. -שום דבר עלינו בלעדינו 

 נושאים נוספים בהנגשה קוגניטיבית 

 
 מילים, 300תקצירים והצעות להרצאה או למוש בכנס יהיו באורך של עד  -

 accesibility1@gmail.com  ויוגשו לכתוב המייל      

 
 15.8.18תאריך אחרון להגשת תקצירים לקרן: 

 
   בחזרה לטבלה   קול קורא

 

 

 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,
 

 לתשומת לבכם, מספר הודעה מטעם רשות המחקר:

 
 :גלית לקרנות חיצוניותעריכת הצעות מחקר באנ

חוקרים שבכוונתם להגיש הצעת מחקר באנגלית לקרן חיצונית, יכולים להגיש בקשה לעריכה 

 .ד"ר מיכאל מעוזמדעית לעורך של הרשות למחקר ופיתוח, 

http://kshalem.xpmltd.info/pages/item/1761
mailto:accesibility1@gmail.com
mailto:accesibility1@gmail.com


 

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

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

 
 בחזרה לטבלה

 

 
 

 קרנות מתעדכנות בהן קולות קוראים פעילים

 קרנות פנימיות -אפשרויות מימון 

 

 

 אתר רשות המחקר

 הנחיות כלליות

 

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

          03-9371402 

ולהחתימו  קשה למימון משליםטופס ב במקרים בהם נדרש מימון משלים, יש למלא את   ·

 alonaba@ariel.ac.il : לאחר מכן יש לשלוח אותו לכתובת האימייל כנדרש.

 

 

http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/portal-for-research-and-development
http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/funding-opportunities-external/research-authority-online-kolkore
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

