
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

10.12.19 -.12.19 17 

 ♦הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה ♦ 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

 מתאים לפקולטות מילות מפתח קול קורא

 

 הרשות לחדשנות

 מסלול מאגדי מגנ"ט

 

ת הקמת מאגד התארגנות לקרא

 הרץ: -טרה

פיתוח טכנולוגיות למערכות 

 הדמיה פסיביות ואקטיביות

 100 – 400בתחום התדרים 

 ג'יגה הרץ

 

 

 

מערכות חישה והדמיה 

המבוססות על שימוש בתדרים 

 ג'יגה הרץ. 100-400

לפירוט אנא ראו פרסום הקול 

 הקורא מטה.

 

 

 חיל הרפואה

 מפא"ת
 

 מחקר לעבודות קורא קול

 לשנת צבאית שגרה ברפואת

2020 

 

 

רפואה מונעת ; קידום בריאות 

 חיילים ; רפואה תעסוקתית ; 

מיון רפואי ; טיפול רפואי ושירותי 

 רפואת השגרה -רפואה לחיילים 

 

 



לא כולל: רפואה מבצעית ; 

 טראומה צבאית

 

 

 

 קרן פזי
 

ול קורא להגשת הצעות מחקר ק

 2020לקרן פזי לשנת 

 

 
 :מגוון נושאים בתחומים הבאים

פיזיקה ; מתמתיקה שימושית ; 

כימיה ; הנדסה כימית; מדעי 

החומרים ; הנדסת מכונות ; 

הנדסת חשמל ; הנדסת תכנה ; 

 הנדסת אווירונאוטיקה

 

 

 

 

 קרן פזי

 

ורא לבקשת מענק קרן פזי קול ק

 2020להשתלמות בשנת 

 

 

 :מגוון נושאים בתחומים הבאים

 פיזיקה ; כימיה וחומרים ;

הנדסה ; מתמטיקה ; נושאים 

 הרלוונטיים לענייני הוא"א

 

 
 

 

The Ministry of Science 

and Technology (MOST) 

 

Israel Cancer Research 

Fund (ICRF) 

 

Gesher Award 

For Academic Excellence in 

the field of Cancer Research 

 

 

 
 
 
 

All areas of cancer 

research 

 

 

 

 

The American Jewish 

Joint Distribution 

Committee (JDC) 

 

JDC Archives Fellowships 

and Grants 

 

 
Various themes within the 

fields relevant ro the JDC 

collections, including: 

Twentieth century Jewish 

history, general history, 

and humanitarian 

assistance and more. 

 
 
 

 

 עדכונים ותזכורות



 

 

 

The Social Science 

Research Council (SSRC) 

 

Social Media and Democracy 

Research Grants 

 

 

Impact of social media and 

related digital technologies 

on democracy and 

elections. 

Observational study, 

access to Facebook 

datasets 

 

 

 

 

 הודעות רשות המחקר

 

 
 :חדש! טפסים מקוונים חדשים להגשת בקשות בנושאים הבאים

  הגשת בקשות להוצאה לאור 

  הגשת בקשות לקיום כנס מדעי 

 

 ,נהלים וטפסיםכל הטפסים מעודכנים בעמוד 

 תחת הקטגוריה המתאימה, באתר רשות המחקר.

 
 efrata@ariel.ac.ilלשאלות נוספות ניתן לפנות לאפרת אנטמן 

 

 
 :בכםילתשומת ל

 
 קני:מגוון אפשרויות מימון פתוחות מאת משרד הביטחון האמרי

Department of Defense (DOD) 

 בתכנית:

Congressionally Directed Medical Research Program (CDMRP) 

 

 קולות קוראים פתוחים:

Broad Agency Announcement (MRMC-BAA) 2020 

Special Operations Command (SOCOM) 2018 

 

 לקבלת מידע נוסף אודות הקולות הקוראים אנא פנו

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%98%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9d/
mailto:efrata@ariel.ac.il
https://ebrap.org/eBRAP/public/Program.htm?clientAcronym=CDMRP
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=238300
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=182900


 מאשר שלושה שבועות לפני תאריך ההגשה, לרשות המחקר לא יאוחר

 ונשמח לסייע לכם בברור הפרטים ובתהליך ההגשה.

 

 

 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

 

 

 
 

 חוקרים יקרים,

 

 תשמש את ות"ת לצורך תגמול המוסדות  ORCID -בעתיד הקרוב מערכת ה

שימוש בכלי זה לצורך ניטור פעילות במסגרת מודל המחקר ולכן גם האוניברסיטה תעשה 

 וכדומה. קפ"מ, קריטריוניםמחקרית של חברי הסגל לרבות 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 ORCIDמדי יום חמישי מועברת סדנת 

 .ע"י אסיה צ'רניאבסקי מרשות המחקר

 anastasiach@ariel.ac.ilלפרטים והרשמה אנא פנו באימייל: 

 

 ORCIDמדריך 

 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות 

 

 
 

 

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


 

 
 

 הרשות לחדשנות

 מסלול מאגדי מגנ"ט
 

 הרץ: -התארגנות לקראת הקמת מאגד טרה

 פיתוח טכנולוגיות למערכות הדמיה פסיביות ואקטיביות

 ג'יגה הרץ 100 - 400בתחום התדרים 

 
הינו מסלול סיוע של רשות החדשנות המופעל על ידי זירת תשתיות טכנולוגיות שמטרתו  מסלול מאגדי מגנ"ט

לעודד מחקר ופיתוח של טכנולוגיות חדשניות בחזית הידע הטכנולוגי על מנת להקנות יתרון יחסי לתעשייה 

 .ם בינלאומייםהישראלית בשווקי

 
( של מסלול מאגדי מגנט, מתארגנת קבוצת יזמים בהובלת חברת 30/12/2019במסגרת הקול הקורא הקרוב )

אלישרא לקראת הגשת הצעה להקמת מאגד "טרה הרץ" שיעסוק בפיתוח אבני בנין למערכות הדמיה פאסיביות 

  .קה קצרים ויכולות עבודה בסביבה רועשתג'יגה הרץ, ברזולוציה גבוהה, זמני סרי 100-400ואקטיביות בתדרי 

 

: פיתוח תשתית טכנולוגית לייצור מערכות חישה והדמיה קטנות, זולות וקלות לייצור המבוססות על מטרת המאגד

ג'יגה הרץ, אשר תאפשר לתעשייה להטמיע את הטכנולוגיה ביישומים מגוונים  100-400שימוש בתדרים 

 רים ורגישות גבוהה המאפשרת יכולות עבודה בסביבה רועשת(.)ברזולוציה גבוהה, זמני סריקה קצ

 

 :טכנולוגיות מרכזיות

  הדפסה תלת ממדית ושידוך בפלסטיק, חומרים קרמיים ומתכת, מותאמים לרכיבי טרה  -טכנולוגיות אריזה

 הרץ.

 .אנטנות במעגל מודפס, באריזה ועל שבב 

 הרץ לקליטה ושידור-המעגלים משולבים )בעיקר בסיליקון( המותאמים לתדרי טר. 

 ממדיים של מקמ"שים תוך התגברות על קבועי הזמן הקצרים הנדרשים -ודו -מערכים מתואמי פאזה חד

 .לתיאום בתדרי הטרה הרץ

 רזולוציה מבוססת-אלגוריתמי עיבוד תמונה וייבוא יכולות סופר -  פיתוח אלגוריתמים deep learning  

 .IR-מתחום ה

 אופטיקה לתחום הטרה הרץ. 

 .)יכולות ספקטרוסקופיות )להנגשת הטכנולוגיה לתחום החקלאות המדייקת ובטיחות מזון 

  

https://innovationisrael.org.il/program/2739


  ,חברות וקבוצות מחקר המבקשות לקבל מידע נוסף ו/או לבחון את האפשרות להצטרף לייזום המאגד 

 :מתבקשות לפנות בהקדם ליזמים

 Amnonmenashe.Maor@elbitsystems.com  מני מאור )אלישרא( דוא"ל:

 Patrick.Chemla@elbitsystems.com פטריק שמלה )אלישרא( דוא"ל:

 

 30.12.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה   קול קורא
 

 
 

 
 

 חיל הרפואה בשיתוף עם מפא"ת
 

  2020 לשנת צבאית שגרה ברפואת מחקר לעבודות קורא קול

 
 

 הביטחון, במשרד )ת"מפא(טכנולוגית  ותשתית ח"אמל פיתוח למחקר, המנהל בשיתוף הרפואה חיל

 .2020הצבאית, המיועד להתבצע בשנת העבודה  השגרה רפואת נושאב למחקר מענקים יעניק

 
 : תחומי מחקר

 רפואה מונעת וקידום בריאות החיילים 

 רפואה תעסוקתית ומיון רפואי 

 שיפור הטיפול הרפואי ושירותי הרפואה לחיילים בכל תחומי רפואת השגרה 

 )שאינם רפואה מבצעית ו/או טראומה צבאית(.

 

 עם בשותפות המוגשות ולהצעות ל"הנ המחקר ליעדי גבוהה, העונות בעלות ישימות מחקר תלהצעו תינתן עדיפות

 .צבאיים מחקר מכוני או צבאיים חוקרים

 

 חודשים. 18לתקופה של  ₪ 150,000עד : תקופה ותקציב
 

 

 16.1.20תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 

 (15:00)עד השעה  30.1.20 תאריך הגשה לגוף המממן:
 

  בחזרה לטבלה   טופס   קול קורא
   

 

mailto:Amnonmenashe.Maor@elbitsystems.com
mailto:Patrick.Chemla@elbitsystems.com
https://innovationisrael.org.il/kol-kore/4663
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/12/Call_for_Proposals_Refua_MAFAT_01.2020.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/12/Call_for_Proposals_Refua_MAFAT_tofes_01.2020.docx


 

 
 

 קרן פזי 

 2020קול קורא להגשת הצעות מחקר לקרן פזי לשנת 

 עמודים * 2בקשה בהיקף של עד  –* קדם 

קרן פזי הינה קרן מחקר משותפת לוועדה לאנרגיה אטומית )וא"א( ולוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה 

הה )ות"ת(, אשר שמה לה למטרה לקדם את המחקר, הידע המדעי והכשרת כוח האדם המדעי בתחומים בעלי גבו

 עניין לוא"א.

 

 :הקרן מזמנת הצעות מחקר מאת החוקרים / קבוצות המחקר הבאות

  .שיתופי פעולה מדעיים בין חוקרים במוסדות המחקר האקדמיים לבין חוקרים במרכזי וא"א 

 ( 80%גופים המוכרים כתשתיות לאומיות ומוקדי ידע )תלמ"י( שעיקר עיסוקם )לפחות  מחקרים משותפים של

 הוא מו"פ בטחוני שלא למגזר העסקי , עם חוקרים מהאקדמיה.

 

 :מחקרים הנתמכים על ידי קרן פזי מובלים על ידי שני חוקרים ראשיים 

 מ"י.ידי הות"ת ואחד מהוא"א או מגוף המוכר כתל-אחד ממוסד מחקר המוכר על

 

 :, תחת הסייגים הבאיםניתן לצרף חוקר נוסף מהאקדמיהבהצעת המחקר 

 חברי סגל באותה מחלקה. אינםהחוקרים הראשיים מהאקדמיה  -

 לכל אחד מהחוקרים הראשיים באקדמיה תרומה ייחודית למחקר המוצע. -

נט נוסף נוספים( להעסקת סטוד ₪ 100,000הצעה שתעמוד בתנאים אלו תוכל לקבל מענק מוגדל )עד 

 במחקר.

 

 למסמך הוקל הקורא למידע נוסף. 2. אנא ראו סעיף הקרן מסייעת באיתור שותף בוא"א 

 

 : תחומי מחקר

 כולל הצעות בתחום המתמטיקה השימשית( פיזיקה( 

 כולל הנדסה כימית( ומדע החומרים כימיה( 

 אוטיקה()הנדסת מכונות, הנדסת חשמל, הנדסת תכנה ומדעי המחשב, הנדסת אווירונ הנדסה 



 

 : במסגרת קרן פזי ניתנים מענקים בשלוש קטגוריות עיקריות:תקופה ותקציב

 

 לשנה , לתקופה של עד ארבע שנים ₪ 35,000בגובה של עד  מענקי מחקר 

 (. ישנה אפשרות להארכה בשנה נוספת ללא הגדלה תקציבית. ₪ 1,400,000)סה"כ עד 

 

 מענקי מחקר מוגדלים לחוקרים צעירים: 

 (.₪ 2,800,000לשנה , לתקופה של עד ארבע שנים )סה"כ עד  ₪ 700,000עד 

 ישנה אפשרות להארכה בשנה נוספת ללא הגדלה תקציבית.

 ב, למידע נוסף. 1.2, סעיף 2ראו עמוד  -

 

 מענקים לציוד, לצורך הקמת תשתית מדעית: 

במכלול מהווים תשתית  בקטגוריה זו ניתן להגיש בקשה למענק לרכש פריט ציוד אחד או מספק פריטים, אשר

 מדעית

 בתחום מחקר מסוים. מענקי הציוד מיועדים לקדם פעילות מחקרית רחבה בתחומי העניין של הוא"א.

 הציוד יעמוד לטובת מחקרים משותפים של המוסד האקדמי והמרכז והכשרת סטודנטים.

 :המענק לציוד ניתן בפריסה של עד חמש שנים, בשני שלבים

 , לתקופה של עד חמש שנים. ₪ 5,000,000והרצת הציוד: עד . שלב רכש, קליטה 1

 , לתקופה של עד חמש שנים נוספות. ₪ 2,000,000. שלב התחזוקה: עד 2

 למסמך הקול הקורא. 8לפירוט גובה המענק ופריסתו, אנא עיינו בסעיף  -

 
 1.1.20בקשה(: -תאריך הגשה לרשות המחקר )קדם

 20.1.20 -  15.1.20בין התאריכים  בקשה(:-תאריך הגשה באתר הקרן )קדם

 

 1.3.20לפי הזמנה(:  –תאריך הגשה לרשות המחקר )הצעות מלאות 

 15.3.20לפי הזמנה(: עד  -תאריך הגשה באתר הקרן )הצעות מלאות 

 

 בחזרה לטבלה    קול קורא

 

 
 

 
 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/12/Call_for_Proposals_Pazy_Research_2020.pdf


 קרן פזי
 

 2020קול קורא לבקשת מענק קרן פזי להשתלמות בשנת 
 

קרן פזי הינה קרן מחקר משותפת לוועדה לאנרגיה אטומית )וא"א( ולוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה 

(. הקרן שמה לה למטרה לקדם את המחקר, הידע המדעי והכשרת כוח האדם המדעי בתחומים בעלי גבוהה )ות"ת

 עניין לוא"א.

 
 :הקרן תומכת בשיתופי פעולה מדעיים

 הקריה הגרעינית נגב ומרכז  בין חוקרים במוסדות המחקר האקדמיים לבין חוקרים במרכזי הוא"א(

 גרעיני שורק(

 תשתיות לאומיות מיים לבין חוקרים מגופים המוכרים כתלמ"י בין חוקרים במוסדות המחקר האקד(

( הוא מו"פ בטחוני שלא למגזר העסקי, עם חוקרים מהאקדמיה, 80%ומוקדי ידע(, שעיקר עיסוקם )לפחות 

טכנולוגי או להכשרת כוח אדם אשר יכול להשתלב או לתמוך בנושאי -בתחומים אשר תורמים לידע מדעי

 המחקר של הוא"א. 

 

 מקצה תקציב שנתי לתמיכה בעזרת מלגות השתלמות. הקרן

 למסמך הקול הקורא. 2, עמוד 2יש לעיין בתנאי הסף לקבלת המענק בסעיף 

 

 :סוגי השתלמות רלוונטיים

 )לימודים לתארים מתקדמים )שני ושלישי 

 דוקטורט-השתלמויות בתר 

 קורסים ייעודיים 

 )סדנאות ארוכות )מעל חודש 

  מובילים בתחומםביצוע מחקר אצל חוקרים 

 

  :תחומי המחקר

 יקהזפי 

 כימיה וחומרים 

 הנדסה 

  מתמטיקה 

 .נושאים הרלבנטיים לענייני הוא"א 

 

 ,לשנהלחוקר  $ 110,000מלגת השתלמות בגובה של עד  :תקופה ותקציב

 לחוקר בודד. לחודש $ 9,200או עד 

 יצוע השתלמות ארוכה, תינתן בעבור חוקרים שלרשותם עומדת קרן השתלמות ו/או מלגה אחרת, המאפשרת ב

מלגת ההשתלמות כהשלמה לקרן השבתון או המלגה, שמטרתה לאפשר השלמת התקופה הנדרשת ללימודים 

 דוקטורט או לאפשר השתלמות ארוכה במוסד מוביל בתחומו בעולם.-מתקדמים, בתר

 

 16.2.20תאריך הגשה לרשות המחקר: 



 1.3.20  תאריך הגשה לקרן:

 

 בחזרה לטבלה   קול קורא

 

 
 

 
 

The Ministry of Science and Technology (MOST) 

Israel Cancer Research Fund (ICRF) 
 

Gesher Award 

For Academic Excellence in the field of Cancer Research 

 

In accordance with the Israeli governmental policies aimed at encouraging young scientists to 

return to Israel, the ICRF has partnered with the Ministry of Science and Technology (MOST) to 

develop a joint program to fund outstanding cancer scientists who wish to return to Israel to 

develop an independent research program. 

 

This joint venture was developed in order to fund cancer research conducted in Israel by highly 

qualified returning Post-Docs and assist them to jump-start their careers through a matching 

funds program which will support their research and also provide a stipend for living expenses 

during their employment at Israeli research institutes 

 

Research Fields: Funds may be requested for clinical or basic research or training, which must 

relate to cancer and must be conducted in Israel. 

 

Eligibility: 

 Gesher (Grant to Support Homecoming and Research) Awards are intended to support 

young investigators after their period of postdoctoral training. 

 

 Gesher Awards will be given preferentially to those persons who have concluded their 

Doctoral dissertation no less than 2 years, but no more than seven (7) years prior to 

the date on which the ICRF-MOST award is to begin.  

 
 Applications must be submitted while the applicant is conducting research outside Israel; 

during the funding period, the applicant must conduct his or her research in Israel.  

 

 The ICRF-MOST also encourages Gesher applications from M.D.’s who wish to pursue 

additional investigative work in a laboratory setting to acquire research experience. 

 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/12/Call_for_Proposals_Hishtalmut_2020.pdf


Budget and Period: 200,000 NIS per year, for a period of 3 years: 

 100,000 NIS per year – for the applicant`s research support 

 100,000 NIS – a stipend for living expenses 

 

The ICRF portion of the award is allocated for actual direct research expenses (salary, supplies, 

etc.) connected with the project (without overhead). The MOST portion of the award is allocated 

as a stipend for living expenses for the duration of the award.  

 

o If you are applying for a Gesher Award, then you are not eligible to apply for any other ICRF 

grant category. Only one (1) application per person will be accepted for each submission 

deadline. 

 

RA Deadline: 6.1.20 

Deadline: 20.1.20 

Call for Proposals   MOST Home Page   ICRF Home Page    Apply Online to ICRF  Back to Table 

 

 

 

 

The American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) 
 

JDC Archives Fellowships and Grants 

 
The JDC is the world’s leading Jewish humanitarian assistance organization. JDC works in more 

than 70 countries and in Israel to alleviate hunger and hardship, rescue Jews in danger, create 

lasting connections to Jewish life, and provide immediate relief and long-term development 

support for victims of natural and man-made disasters. 

 

The JDC Archives: 

 

The JDC Archives documents the activities of the organization, from its inception in 1914 to the 

present. The repository houses one of the most significant collections in the world for the study of 

modern Jewish history. 

 

Comprising the organizational records of JDC, the overseas rescue, relief, and rehabilitation arm 

of the American Jewish community, the archives includes over three miles of text documents; 

https://www.icrfonline.org/sites/default/files/media/Gesher%20Award%20Policies%202019.pdf
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/most_rfp20191209
https://www.icrfonline.org/apply-for-a-grant
https://israelcancerresearch.smapply.org/prog/2020-21_gesher_awards_for_academic_excellence_in_the_field_of_cancer_research/


100,000 photographs; 1100 audio recordings, including oral histories, historic speeches and 

broadcasts; and 1,300 video recordings. JDC’s historic films comprise another invaluable 

resource, ranging from the late 1920s to 1979. 

 
 

The American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) Archives is pleased to present its 

Fellowship program. In the frame of this program, fellowships will be awarded to deserving 

scholars engaged in graduate level, post-doctoral, or independent study to conduct research in 

the JDC Archives, either in New York or Jerusalem. 

 

Research Fields: The fields of twentieth century Jewish history, general history, and 

humanitarian assistance will be considered, as well as other areas of academic research 

covered in the JDC archival collections. 

 

Budget and Period: Available Fellowship Opportunities: 

 The Fred and Ellen Lewis JDC Archives Fellowship 

 The Ruth and David Musher JDC Archives Fellowship 

 The Sorrell and Lorraine Chesin JDC Archives Fellowship 

 The Max and Cecil (Steuer) Chesin JDC Archives Fellowship 

 The Nathan & Sarah Chesin and Bernard & Mollie Steuer JDC Archives Fellowships 

 The Ruth and David Musher JDC Archives Regional Fellowship 

 The Martin and Rhoda Safer JDC Archives Fellowship 

 

RA Deadline: 7.1.20 

Deadline: 21.1.20 

 
Call for Proposals   Apply Online   Back to Table 

 

 •●♦  עדכונים ותזכורות  •●♦
 

 

 

 

The Social Science Research Council (SSRC) 

https://archives.jdc.org/about-us/fellowship-opportunities/#the-fred
https://archives.jdc.org/about-us/fellowship-opportunities/#the-ruth
https://archives.jdc.org/about-us/fellowship-opportunities/#the-sorrell
https://archives.jdc.org/about-us/fellowship-opportunities/#max-cecil
https://archives.jdc.org/about-us/fellowship-opportunities/#nathan-sarah
https://archives.jdc.org/about-us/fellowship-opportunities/#regional
https://archives.jdc.org/about-us/fellowship-opportunities/#the-martin
https://archives.jdc.org/about-us/fellowships-and-grants-general-information%20/
https://archives.jdc.org/about-us/fellowships-and-grants-general-information%20/jdc-archives-fellowship-application-form/


 

Social Media and Democracy Research Grants 
 

** Reminder ** 

 

This RFP was written and defined by Social Science One, in collaboration with SSRC, 

following the new paradigm for industry-academic partnerships in the King-Persily paper.  

This RFP is issued by the SSRC as part of its Social Data Initiative, directed by Jason Rhody. 

 

The longstanding study of media effects on democracy and elections has taken on new 

resonance with the rise of social media platforms, the dramatic change in the business model of 

traditional news media, changes in advertising infrastructure, and increasingly globalized and 

interconnected communications. 

 

Research Fields: The Social Media and Democracy Research Grant Program invites proposals 

that examine the impact of social media and related digital technologies on democracy and 

elections, generate insights to inform policy at the intersection of media, technology, and 

democracy, and advance new avenues for future research.  

 

The initiative seeks to study these processes in an independent, transparent, and ethical way 

according to the highest standards of data privacy and academic research, to improve the lives 

of all. 

 

The initial research scope includes observational (i.e, for now, non-experimental) research 

studying the effect of social media and related digital technologies on democracy and elections. 

This may include disinformation, polarization, election integrity, civic engagement, political 

advertising, or other related areas. The goal of such research should be to better understand the 

effect of social media and other digital technologies, and to investigate fundamental scientific 

questions concerning political communication in the digital age). 

 

Award Value and Period: Successful proposals may receive research support (with funds 

contributed by seven charitable foundations to the Social Science Research Council, SSRC), 

data access (facilitated by Social Science One in collaboration with Facebook), and peer pre-

review services (from Social Science One). 

 

 The monetary research support may be up to $ 50,000 inclusive of indirect costs (up to 15%). 

 

 Awards provide support for up to 12 months of access to specific Facebook data, subject to 

the terms and conditions outlined for each dataset. Access may be renewed following terms 

outlined at time of award. 

 
 

RDA Deadline: Two weeks prior chosen submission deadline. 

 

Deadline: Proposals accepted on a rolling basis 

 

Call for Proposals   Web Page   Apply Online   Back to Table 

https://socialscience.one/
https://gking.harvard.edu/partnerships
https://gking.harvard.edu/partnerships
https://s3.amazonaws.com/ssrc-cdn2/SSRC_SocialMediaRFP.pdf
https://www.ssrc.org/fellowships/view/social-media-and-democracy-research-grants/
https://ssrc.secure-platform.com/a/


 

 

 

 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,
 

 ת המחקר:לתשומת לבכם, מספר הודעה מטעם רשו

 
 :עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות

 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

 

 
 

 קרנות חיצוניות )טבלה מתעדכנת( –מימון  אפשרויות

 קרנות פנימיות -אפשרויות מימון 

 

 

 אתר רשות המחקר

 הנחיות כלליות

 

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

          03-9371402 

לאחר מכן  חתימו כנדרש.ולה טופס בקשה למימון משלים במקרים בהם נדרש מימון משלים, יש למלא את   ·

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

 

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

http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/portal-for-research-and-development
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d/
http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/funding-opportunities-internal
http://www.ariel.ac.il/research/authority/about
mailto:alonaba@ariel.ac.il
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/forms/587-Matching_Fund_Application_4ed_10.11.17.doc
mailto:alonaba@ariel.ac.il

