
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

31.12.19 -.01.20 07 

 ♦הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה ♦ 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

 מתאים לפקולטות מילות מפתח קול קורא

 

 מכון ון ליר בירושלים

 

קול קורא להגשת הצעות לכתב 

 יד לסדרת הספרים

 "אובייקטים גלובליים"

Global Objects Book Series 

 

 

האובייקטים עשויים להיות 

חומרי גלם או משאבים טבעיים, 

מכשיר פיננסי, טכנולוגיה 

מסוימת, מאכל, פריט לבוש, כלי 

 נשק וכדומה.

 

 

 

 

 

איגוד חברות הביטוח 

 קרן המחקרים -בישראל 

 

 קול קורא להגשת הצעות לקרן

 

 

ביטוח רכב חובה; תאונות דרכים או 

טיפול בנפגעי תאונות דרכים, 

לרבות: הפיצויים לפי חוק הפלת"ד, 

הקלה או בהפחתה של נזקי גוף 

בתאונות דרכים, ריפוי של נפגעי 

 תאונות דרכים ואופן הטיפול בהם;

מספר תאונות דרכים: הפחתת 

התנהגות נהגים, התנהגות הולכי 

 

 



רגל, מצב הכבישים וסביבתם, כלי 

הרכב )לרבות בטיחותו ואפשרות 

"הימלטותו" ממצב תאונתי(, 

מחקרים סטטיסטיים אודות 

פרמטרים הקשורים לתאונות 

דרכים; מחקר השוואתי בנוגע 

לשיטות הכיסוי, לרבות השיטות 

אונת בדבר האחריות לאירוע של ת

דרכים )עיקרון האחריות המוחלטת, 

עיקרון הרשלנות( וכן נושאים 

הקשורים להיקף הכיסוי בביטוח 

 החובה.

 

 

 החינוך משרד

 הראשי המדען לשכת

 

 מומחים ברשימת להיכלל הזמנה

 והכלה שילוב בתחומי

 

 

 :הכלה בחינוך

-הכלה פדגוגית; הכלה חברתית

רגשית; הכלה ארגונית; הכלה 

 פיזית

 

 

Jane Coffin Childs 

Memorial Fund for 

Medical Research 

 

Research Fellowships 
 

An opportunity to invite a 

postdoctoral research fellow 

from the U.S, 

in the fields of medical 

research. 

 

 

 

The field of medical 

research, related to: 

Cell growth and 

development; basic 

biology and chemistry of 

the underlying processes; 

cancer research 

 

 
 

 

Thrasher Research 

Fund 

 

E.W. "Al" Thrasher Awards 

 

 

 

Significant pediatric 

health problems 

 

 



 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foundation for 

Prader-Willi Research 

 

FPWR Grant Program 

 

 

All areas of research 

relevant to the Prader-Willi 

Syndrome, including: 

Genotype to Phenotype; 

Neurobiology of hunger / 

feeding behavior in PWS ; 

Neurobiology of cognition 

deficits, maladaptive 

behavior and mental illness 

in PWS; Clinical Care 

Research ; Therapeutics 

Development – Genetic 

Therapies ; Therapeutics 

Development –

Pharmacologic Therapy 

(novel and repurposed 

drugs); Resource 

Development 

 

 

 

 עדכונים ותזכורות

 

 

 

The New York Stem Cell 

Foundation (NYSCF) 

 

 

Neuroscience research, 

in relation to stem cell 

research. Researchers 

 



Neuroscience Investigator 

Awards 

 

from all fields of 

neuroscience are 

welcome 

 

 

 סדנאות וכנסים

 

 

 8-ועידת נגישות ישראל ה

 בנושא עתיד הנגישות

 

הזמנה לקבלת הצעות להרצאות, 
 סדנאות ושולחנות עגולים

 

 

 

 

 

 

 

 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 פתוחים:

Broad Agency Announcement (MRMC-BAA) 2020 

Special Operations Command (SOCOM) 2018 

 

 לקבלת מידע נוסף אודות הקולות הקוראים אנא פנו

 לרשות המחקר לא יאוחר מאשר שלושה שבועות לפני תאריך ההגשה,

 ונשמח לסייע לכם בברור הפרטים ובתהליך ההגשה.

 

 

 הציעו נושאים נוספים לקולות הקוראים שיופיעו בניוזלטר!

 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=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 

 

 
 

 

 
 

 מכון ון ליר בירושלים
 

 קול קורא להגשת הצעות לכתב יד לסדרת הספרים "אובייקטים גלובליים"

Global Objects Book Series 

 
מבקשת לעודד חוקרות וחוקרים לפתח צורות מחקר שיתארו את הכינון סדרת הספרים "אובייקטים גלובליים" 

הספרים בסדרה יהיו   .הגלובלי של אובייקטים בעלי משמעויות פוליטיות וחברתיות נרחבות, בעולם ובישראל

בהיקף של עד שלושים אלף מילה, וייכתבו במתכונת עיונית ונגישה לקהל הרחב )ולא באפרט מדעי(. הספרים יראו 

 .ר בהוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחדאו

 

 ובמיוחד פונה לחוקרות צעירות ּוותיקות,  המכון מזמין חוקרות וחוקרים להגיש הצעות לכתב יד,

 .ממגוון תחומי ידע וקבוצות, ומעודד אותן להגיש הצעה

 



האובייקטים עשויים להיות חומרי גלם או משאבים : לכותבים ניתנת חירות בבחירת האובייקט. נושאי הכתיבה

 טבעיים, 

 אך הם יכולים להיות גם, לדוגמה, מכשיר פיננסי, טכנולוגיה מסוימת, מאכל, פריט לבוש, כלי נשק וכדומה.

הכותבים מתבקשים מצד אחד להציע נרטיב בינתחומי שבכוחו להאיר את האופנים שבהם העולם הגלובלי מעורב 

 –קט ובקביעת השפעתו, ומצד אחר להראות כיצד האובייקט עצמו משפיע חזרה על עיצוב העולם בכינון האוביי

במידת האפשר מתוך דגש על ישראל. הטקסט יציג מהלך שיעקוב אחר האובייקט בשדות חברתיים ובתחומי ידע 

 .שונים

 

 .15.3.20תאריך אחרון להגשת ההצעה: 

 בחזרה לטבלה    עמוד הבית   קול קורא

 

 

 איגוד חברות הביטוח בישראל

 קרן המחקרים

 

 קול קורא להגשת הצעות לקרן
 

קרן מחקרים בענייני ביטוח, ליד איגוד חברות הביטוח בישראל )ע"ר( הינה עמותה רשומה, אשר הוקמה בשנת 

-קרן המחקרים נשלטת על ביטוח רכב חובה קרן לצרכי מימון עבודות מחקר בענייני במטרה להחזיק ולנהל 1997

 ידי חברות הביטוח, ומרבית חבריה הם חברות ביטוח ישראליות.

 

 הקרן מזמנת הצעות מחקר מפורטות, בהתאם למתווה שנקבע בקול הקורא.

 קרן, בחינתן ואישורן.הנהלת הקרן מתכנסת מספר פעמים בשנה לשם דיון בהצעות המחקר שהוגשו ל

 

 : תחומי מחקר

ענייני ביטוח רכב חובה, תאונות דרכים או טיפול בנפגעי תאונות דרכים, לרבות עניינים המשפיעים על הפיצויים לפי 

חוק הפלת"ד, והקשורים לאופיו של ביטוח מיוחד זה, לרבות: נושאים הקשורים בהקלה או בהפחתה של נזקי גוף 

ריפוי של נפגעי תאונות דרכים ואופן הטיפול בנפגעי תאונות דרכים; נושאים הקשורים  בתאונות דרכים, כולל

להפחתת מספר תאונות דרכים, בהיבטים השונים: התנהגות נהגים, התנהגות הולכי רגל, מצב הכבישים וסביבתם, 

מטרים הקשורים כלי רכב )לרבות בטיחותו ואפשרות "הימלטותו" ממצב תאונתי(, מחקרים סטטיסטיים אודות פר

לתאונות דרכים; מחקר השוואתי בנוגע לשיטות הכיסוי, לרבות השיטות בדבר האחריות לאירוע של תאונת דרכים 

 )עיקרון האחריות המוחלטת, עיקרון הרשלנות( וכן נושאים הקשורים להיקף הכיסוי בביטוח החובה.

 

 ה, בטיחות התעבורה והרכב, מדעי ההתנהגות,המחקר חייב להיות בעל אופי מדעי ומפורט בתחומים כגון: הרפוא

 המשפט, הסטטיסטיקה, האקטואריה והכלכלה.

https://www.vanleer.org.il/sites/files/atttachment_field/Global%20Objects%20Book%20Series_web.pdf
https://www.vanleer.org.il/he/content/%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99-%D7%99%D7%93-%D7%9C%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D


 

 .במחקר גלומה תועלת צפויה לציבור ואינו לשם הפקת רווח

 

  הצעות המחקר תוגשנה לרכזת קרן מחקרים, הגב' חדוה ונונו, באמצעות דוא"לHedva@igudbit.org.il  .  
 .כמו כן ניתן לפנות אליה לשם קבלת ייעוץ/הכוונה/הבהרות וכיו"ב

 
 

 תאריך הגשה לרשות המחקר: שבועיים לפני תאריך ההגשה הנבחר

 תאריך הגשה לגוף המממן: תאריך הגשה פתוח

 בחזרה לטבלה   אודות הקרן   קול קורא

 

 

 
 

 החינוך משרד
 הראשי המדען לשכת

 

 והכלה שילוב בתחומי מומחים ברשימת להיכלל הזמנה
 

 המחויבות זה מקודמת מהלך במסגרת המיוחד. החינוך לחוק 11 תיקון יישום מהלך בעיצומו אלו, נמצא בימים
 .תלמידים של ולהשתלבותם להכלתם

 
 של מומחים שתהיה רשימה להקים במהלך, המשרד מבקש החינוך במשרד הראשי המדען לשכת מתמיכת כחלק
הדרכה,  היוועצות, ולהזמינם לתהליכי המומחים אל לפנות יוכלו אשר החינוך, במערכת תפקידים לבעלי ונגישה זמינה

 .ב"וכיוצ הרצאות

 

 :קריטריונים לקבלת מומחים לרשימה

 :בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות במחקר באחד התחומים הבאים 

 הכלה פדגוגית 

 רגשית-הכלה חברתית 

 הכלה ארגונית 

 הכלה פיזית 

 נוסף, אנא עיינו במסמך הקול הקורא.לפירוט 
 

mailto:Hedva@igudbit.org.il
http://www.igudbit.org.il/Index.asp?CategoryID=504&ArticleID=1258
http://www.igudbit.org.il/Index.asp?CategoryID=503&ArticleID=1170


 בחזרה לטבלה   קול קורא והרשמה

    

 
 

 
 

Jane Coffin Childs Memorial Fund 

for Medical Research 
 

Research Fellowships 
 

An opportunity to invite a postdoctoral research fellow from the U.S, 

in the fields of medical research. 

 

The Jane Coffin Childs Memorial Fund for Medical Research (known colloquially as the JCC 

Fund) 

was established for supporting research into the causes and treatment of cancer. 

The Fund has taken a broad approach to the study of cell growth and development, emphasizing 

the study of the basic biology and chemistry of the underlying processes. About the Fund. 

 

The JCC Memorial Fund for Medical Research currently awards fellowships to suitably qualified 

applicants for full-time training.  

 

Eligibility: 

 For Postdoctoral applicants: no  more than one year one postdoctoral research experience 

prior 1.2.20. 

 PhD. degree must not have been conferred more than 18 months prior 1.2.20. 

 PhD. candidates that do not have their degree at time of application deadline (1.2.20), 

are eligible to apply. If awarded, the applicant’s PhD. degree must be conferred prior 

to the start of the Fellowship. 

 

 Applicants may be citizens of any country, but for foreign nationals awards will be made only 

for study in the United States. American citizens may hold a fellowship either in 

the United States or in a foreign country. 

 
 

 

 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/12/Call_for_Proposals_Hinukh_ShiluvHAchala_ReshimatMumhim.pdf
https://www.jccfund.org/about-fund/


 

Budget and Period: The appointment will be for 3 years.  

 The basic stipend is $52,000 for the first year, $54,000 for the second year, and $56,000 the 

third year, with an additional $1000 for each dependent child. There is no dependency 

allowance for a spouse. 

 

 An allowance of $2,000 a year toward the cost of the research will be made available to the 

laboratory sponsoring the fellow. The research allowance is not to be used for travel. 

 

 $1,000 as a dependent allowance, per child, per year for the three years 
 
 

Deadline (Applications): 1.2.20 (5:00 PM ET) 

Deadline (Letters of Reference, Sponsor Letter, Signature Page): 12.2.20 (5:00 PM ET) 

Call Web Page  Application    Guidelines   Application Signature Page   Apply Online    Back to 

Table 
 

 

 

Thrasher Research Fund 

E.W. "Al" Thrasher Awards 
 

The purpose of the E.W. "Al" Thrasher Awards is to improve children's health through medical 

research, with an emphasis onprojects that have the potential to translate into clinically 

meaningful results within a few years. 

 

Research Fields: Applications that address a variety of significant pediatric problems. Both 

incidence and severity are considered when determining the significance of the proposed topic.  

 

Ideal applications for this award address significant health problems that affect children in large 

numbers and offer the potential for practical solutions to these problems. Such solutions should 

be innovative and have the potential for broad applicability with low financial and/or technical 

barriers to implementation.  

https://www.jccfund.org/fellowship-information/important-dates-and-documents/
https://www.jccfund.org/wp-content/uploads/2019/10/Application-2020-Reduced.pdf
https://www.jccfund.org/wp-content/uploads/2019/10/Guidelines-2020.docx
https://www.jccfund.org/wp-content/uploads/2019/10/Signature-Page-2020.pdf
https://application.jccfund.org/


 

 Hypothesis-driven research is preferred over exploratory, hypothesis-generating research. 

Projects with a shorter distance to clinical applicability are given priority. 

 
Period and Budget:  The grant amount is based on the actual budgetary needs of the project. 

The duration of the project can be up to three years. 

In 2012-2016 the median grant was $320,000 (for the whole period). 
 
 
RDA Deadline (Concept Papers): On a Rolling Basis 

Deadline (Concept Papers): On a Rolling Basis 

 

Call for Proposals and Guidelines   Concept Paper Instructions and Template 

Home Page    Back to Table 

 
 

 

 

The Social Science Research Council (SSRC) 
 

Social Media and Democracy Research Grants 

 

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.  

 

https://www.thrasherresearch.org/al-thrasher-award?lang=eng
https://content.ldschurch.org/thrasher/bc/thrasher/Downloads/Template-EWAT%20Concept%20Paper.docx
https://www.thrasherresearch.org/
https://socialscience.one/
https://gking.harvard.edu/partnerships
https://gking.harvard.edu/partnerships


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 

 
 

 
 

Foundation for Prader-Willi Research 

FPWR Grant Program 
 

The Foundation for Prader-Willi Research (FPWR) is dedicated to supporting research to 

advance the understanding and treatment of Prader-Willi syndrome (PWS).   
 

 

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/


Research Fields:  FPWR accepts applications in all areas of research relevant to PWS, 

but is particularly interested in supporting projects that will lead to new interventions to alleviate 

the symptoms associated with PWS. 

 

Research Priorities: 

 Genetics: Genotype to Phenotype 

 Neurobiology of hunger / feeding behavior in PWS  

 Neurobiology of cognition deficits, maladaptive behavior and mental illness in PWS 

 Clinical Care Research  

 Therapeutics Development – Genetic Therapies  

 Therapeutics Development – Pharmacologic Therapy (novel and repurposed drugs)  

 Resource Development 
 

For more detailed research priorities, please go to the Research Priorities web page. 
 

Budget and Period: Up to $100,000 for initial year support, 

With the possibility of a second year of funding upon competitive renewal. 

 
Spring Cycle: 
 
RA Deadline (LOI): 20.2.20 

Deadline (LOI): 6.3.20 

 

RA Deadline (Full - by invitation): 20.4.20 

Deadline (Full – by invitation): 8.5.20 

 
Call for Proposals   2019 Instructions   Submit via proposalCENTRAL   Back to Table 
 
 

 

 •●♦  עדכונים ותזכורות  •●♦
 

 

 
 

The New York Stem Cell Foundation (NYSCF) 
 

The mission of The New York Stem Cell Foundation is to cure the major diseases of our time 

through stem cell research. 

https://www.fpwr.org/research-priorities
https://www.fpwr.org/request-for-applications
https://www.fpwr.org/hubfs/FPWR-LOI-Instructions-1.pdf
https://proposalcentral.altum.com/


 

Neuroscience Investigator Awards 
 

NYSCF is soliciting applications from early career investigators for Innovator awards in 

neuroscience.  

 

The goal of this initiative is to foster truly bold, innovative scientists with the potential to transform 

the field of neuroscience. Applicants are encouraged in all areas of neuroscience. 

 

 To be eligible candidates must be within 5 years of starting a faculty (professorship) or 

comparable position on June 1, 2020. 
 

 Have a publication record containing articles that are innovative  
and high impact. 
 

 Applicants need not be working in areas related to stem cells. 
 

 

Budget and Period: The award amount is up to $ 1,500,000 over a 5 year period. 

 
 

RA Deadline (LOI): 5.2.19 

Deadline (LOI): 19.2.20 (5pm EST) 

 
Call for Proposals   Web Page  Frequently Asked Questions   Apply Online 

Home Page  Report Card for Gender Equality    Back to Table 
 

 

 סדנאות וכנסים

 
 

 
 

 בנושא עתיד הנגישות 8-ועידת נגישות ישראל ה
 

 הזמנה לקבלת הצעות להרצאות, סדנאות ושולחנות עגולים
 

 
 .מקדמי הנגישותמטרת הוועידה הינה ללמוד דברים מקצועיים חדשים ומתקדמים ולהוות מפגש מחזק של קהילת 

 

https://nyscf.org/wp-content/uploads/2019/10/NYSCF-Neuro-RFA-2020.pdf
https://nyscf.org/programs/extramural-grants/applicants/neuroscience-investigator-awards/
https://nyscf.org/programs/extramural-grants/applicants/report-card-faq/
https://www.grantinterface.com/Home/Logon?urlkey=nyscf
https://nyscf.org/
https://nyscf.org/programs/community-building/women-in-science/the-report-card-for-gender-equality/


 .26.5.20-25הוועידה תתקיים בין התאריכים 
 

 : התחומים הרלוונטיים

 תחומי נגישות המתו"ס, שרות, טכנולוגיה לכל סוגי המוגבלויות ובכל תחומי החיים. 

 דברים חדשים מעבר לידוע והמוכר בחקיקת הנגישות. 

 

 סיפורי הצלחה 

 מיזמי הנגשה מיוחדים 

  מיוחדים ומענייניםפרויקטים 

 מחקרים 

 ידע מקצועי לקידום הנגישות 

 מוצר 

 שירות נגיש חדשני 

 פתרון הנגשה חדשני 

 כל רעיון אחר שניתן ללמוד ממנו כאמור לעיל 

 
 15.1.20תאריך אחרון להגשת הצעות: 

 
   בחזרה לטבלה     קול קורא

 

 הודעות רשות המחקר

 
 

 חוקרים יקרים,

 

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

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

 וכדומה. קפ"מ, קריטריוניםחברי 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 ע"י אסיה צ'רניאבסקי מרשות המחקר ORCIDמדי יום חמישי מועברת סדנת 

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

 

 בחזרה לטבלה    ORCIDמדריך 

 

 
 

 חברי סגל יקרים,

https://webversion.net/0E90B900C7C05B17E1EB3E4707EFAAECB1395959285C9878EDA7BFAEA8F873EF741F87638252761F3976147AA2F3D073/show.aspx
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


 

 

 לתשומת לבכם, מספר הודעה מטעם רשות המחקר:

 
 :עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות

 מחקר באנגלית לקרן חיצונית, חוקרים שבכוונתם להגיש הצעת 

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

 אלו יקבלו קדימות במתן שירותי העריכה. . בקשותהפורטל את 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.il מחקר יש להעביר לרשות המחקר לאלונה בן עיון בדוא"ל:הצעות     ·      

          03-9371402 

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

 ac.ilalonaba@ariel. : 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

