
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

11.2.20 -18.2.20  

 הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

   מתאים לפקולטות מילות מפתח קול קורא

 

 אביב-אוניברסיטת תל

 מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי

 

 2020תמיכה בפעילות מחקר לשנת 

 

 

יישומי -מחקר אקדמי

 בתחומים:

 אסטרטגיה ; חדשנות ;

 יזמות

               

  

 

 

 נתיבי איילון

 

 (RFI) בקשה לקבלת מידע 

  (RFD) וביצוע הדגמה

 בנושא: 

 ""ניידות עירונית בממד האווירי

 "מיזם "נעמה

 

 

שינוע מטענים קלים 

באמצעות כלי טייס בלתי 

מאוישים בתווך האווירי 

 הנמוך:

תפישת ההפעלה ; אתגרים ; 

התשתיות הנדרשות ; האסדרה 

העתידית הנדרשת ; קבלת 

רלוונטיים ; מודלים היתרים 

 
 
 

  



עסקיים אפשריים ; פיתוח 

 רגולציה מתאימה ועוד.

 

 

The Israel Academy of 

Sciences and Humanities 

(IASH) 

 

IASH Postdoctoral Fellowship 

for Excellent Foreign 

Researchers in Israel 

 

 
The fields of: 

Natural sciences, exact 

sciences, medicine, life 

sciences and 

engineering 

               

  

 

 

 

Health Effects Institute (HEI) 

 

RFA 20-1  

Health Effects of Air Pollution 

 

 

Air quality regulations: 

accountability, 

effectiveness ;  

casual interpretation of 

evidence from existing 

cohorts ; wildland and 

agricultural burning: 

contributions to air 

quality and health 

 
 

  

 

Alfred P. Sloan Foundation 

 

Grants for Book Support  

in the Fields of Science and 

Technology 

 

 

The fields of science 

and technology 

 

 
 

  

 

 

 

 

Gateway for Cancer Research 

 

Research Grant 

Patient-centered Phase I and 

Phase II Clinical Trials 

 

 
All types of cancer, at 

any stage of progress: 

clinical patient-centered 

phase I and phase II 

clinical trials. 

 

Accent on: 

Personalized 

medicine/precision 

               

  



medicine ; 

complementary 

therapies; 

immunotherapies ; 

genomic therapies ; 

patient preferences ; 

may include N-of-1 

studies. 

 
 

 

 

 

 

 

Tel Aviv University 

Raya Strauss Center for 

Family Business Research 

 

Call for Papers 2020 

 

 

The broad area  

of family business: 

Construct and various 

family types ; influence of 

business decisions on 

family relationships ; 

influence of family 

ownership on decision 

making; succession 

between generations; long 

term investments ; 

accounting, financial and 

economic aspects; 

characteristics of 

corporate governance ; 

ethics, culture and 

anthropological aspects ; 

macro=economic aspects 

of family businesses. 

 

 

 

 

 עדכונים ותזכורות

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The OPRA Association 

 

 

Particle Physics: 
 

Nuclear physics: 

The proton-nucleon 

interaction, the EMC 

effect, the nuclear and 

molecular potential 

similarities, the Tensor 

Force in the Deuteron; 

 

Strong Interactions: 

Antiquarks in the proton, 

polarized proton collision, 

Isospin states of Mesons 

and Baryons, model of 

Mesons, problems in 

Strange Hadrons, the 

neutron`s 

mean square charge 

radius, the proton-proton 

cross section, the proton 

spin crisis, the radial 

density of the proton`s 

quearks ; 

 

Weak Interactions: 

electroweak theory, flavor 

generations and the W,Z 

Bosons, locality problems 

of massive quantum 

particles, parity violation, 

electroweak gamma5 

factor. 

 



 

 

 הודעות רשות המחקר

 

  

 
 :בכםילתשומת ל

 
 מגוון אפשרויות מימון פתוחות מאת משרד הביטחון האמריקני:

Department of Defense (DOD) 

 בתכנית:

Congressionally Directed Medical Research Program (CDMRP) 

 

 קולות קוראים לחודש מרץ:

Amyotrophic Lateral Sclerosis Research Program (ALSRP) 

 

 
 

 קולות קוראים פתוחים:

Broad Agency Announcement (MRMC-BAA) 2020 

Special Operations Command (SOCOM) 2018 

 

 לקבלת מידע נוסף אודות הקולות הקוראים אנא פנו

 המחקר לא יאוחר מאשר שלושה שבועות לפני תאריך ההגשה,לרשות 

 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=248303
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 

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

 

 לפרטים נוספים
 

 
 הודעה בנושא:

 
HPC (High Performance Computing) 

 
 מאת רשות המחקר

 

 

 הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניותעריכת  •

 

 
 

 

 
 

 אביב-אוניברסיטת תל

 מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי
 

 2020תמיכה בפעילות מחקר לשנת 

 
אסטרטגי מקדם את העשייה במטרה להעמיק את הקשר בין העולם האקדמי לעולם העסקי, מכון אלי הורביץ לניהול 

 בתחומי הניהול האסטרטגי. 

 
 יישומי בתחומי האסטרטגיה, החדשנות והיזמות.-: המכון תומך מחקר אקדמיתחומי מחקר

 המכון ייתן עדיפות למחקרים על חברות בישראל.

 
 .2020 למחקר יחיד לשנת₪ ,  25,000: עד תקציב

 עם ביום המחקר. 50%עם אישור הועדה,  50%תנאי התשלום: 

 
 עמודים. 2הצעת המחקר תהיה בהיקף של עד 

 
 1.3.20תאריך הגשה לרשות המחקר: 



 15.3.20תאריך הגשה לגוף המממן: 

 31.3.21הגשת המאמר המסכם: עד 

 בחזרה לטבלה   עמוד הבית     קול קורא

 

 

 נתיבי איילון
 

  (RFD) וביצוע הדגמה(RFI) בקשה לקבלת מידע 

 "בנושא: "ניידות עירונית בממד האווירי

 "מיזם "נעמה

 חברת נתיבי איילון בע"מ, בשיתוף עם משרד התחבורה, רשות התעופה האזרחית , מנהלת תחליפי דלקים

אודות הצורך באסדרה )רגולציה(,  (RFI) ותחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה ורשות החדשנות, מבקשת לקבל מידע

 שימוש וניהול הביקושים הפוטנציאליים בשינוע מטען באמצעות כטב"ם )כלי טייס בלתי מאוישים(,

 .להוכחת היכולת(RFD) בתווך האווירי הנמוך באזור העירוני המטרופוליני, וביצוע הדגמה 

 

ביקושים מסחריים או אחרים )רפואיים, שעת חירום וכיוב'( החברה מעוניינת לבחון את הצורך וההיתכנות הכלכלית של 

בתווך האווירי הנמוך באזורים האורבניים, זאת תוך כדי ניצול יכולותיה הטכנולוגיות המתפתחות וביצוע הניסויים 

 והבחינות הנדרשות במרכז הניסויים של החברה.

 

י מכרז, לפיכך אין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי ( בקשה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכ!)

מי מהמשיבים לה. הבקשה נועדה לצורך קבלת המידע, ובעקבותיה תשקול החברה ושאר הגורמים המעורבים, את 

 .המשך פעולותיה בהתאם לשיקוליה המקצועיים והענייניים

 

 :הפנייה תנוהל בשני שלבים

המידע, תבחן חברת נתיבי איילון את המענה לפניה ותנתח את  לאחר קבלת – מתן המידע –בשלב הראשון  •

 המענים בהתאם לצרכיה, באמצעות ועדת ההיגוי שהוקמה לצורך זה.

 החברה תפנה אל המשיבים הרלוונטיים לשם ביצוע שלב ההדגמה. – שלב ההדגמה –בשלב בשני  •

 

 שינוע מטענים קלים באמצעות כטב"ם.: נושא הבקשה

תכלית הפנייה היא לפתח תפישת הפעלה, ללמוד, להבין ולפתור את האתגרים הכלולים בנושא זה ולקדם את כלל 

התשתיות הנדרשות, תוך ביצוע ניסויים במרכזי הניסוי של החברה: הפיזיות הקרקעיות והאוויריות, ועקרונות האסדרה 

רך זמן ומוקדם ככל האפשר, ככל שיתברר שאכן העתידית הנדרשת, במטרה לאפשר הפעלה בת קיימא של רחפנים לאו

 קיים צורך שכזה.

 

 :מטרות הפנייה

קבלת מידע אודות כלל ההיבטים הקשורים בהפעלת כטב"ם לשינוע מטענים קלים במרחב האורבני, ובייחוד  •

 .בנוגע למתאר ההפעלה של כטב"ם נושאי מטען קל שהפעלתם מתבצעת באזור מוגדר ובנתיבים מאושרים

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/02/Call_for_Proposals_TAU_CollerSchool_HorvitzInstitute_2020.pdf
https://www.hurvitz-institute.tau.ac.il/


 

להיקף המאמץ הנדרש לצורך קבלת היתרים להפעלת המערך על כל המשתמע מכך )הקמת חברה, כלי  הערכה •

 .)טיס, מפעילים, היתרים ואישורים ממשרדי הממשלה השונים

 

 .קבלת מידע בנוגע למודלים העסקיים האפשריים והצורך המסחרי בשינוע מטענים קלים במרחב •

 

 .גולציה שתאפשר את ההפעלה באופן קבוע ובצורה בטוחהקבלת מידע בנוגע לצורך בהתאמת ופיתוח ר •

 

 מרכז לוגיסטי הכולל מנחת הטענת רחפנים,  -הצעה להקמת התשתיות הפיזיות הנדרשות )כגון  •

 (.'נקודות הנחת חבילות מסוגים שונים וכו

 

 נתיבים, משפכי גישה  -מיפוי התשתית האווירית הנדרשת והמגבלות הנדרשות להפעלתה )כגון  •

 אל/מ המנחת ואל מ/נקודת הנחתת המטען, מכשולים(.

 

הצעה לארכיטקטורות אפשרויות שונות למערכת שליטה ובקרה ממוכנת שתאפשר תכנון ופיקוח על הפעילות  •

 האווירית בתווך האווירי הנמוך, והסנכרון בין הגופים השונים שיפעלו במרחב זה, לרבות:

 
 של הכטב"מים בתווך האווירי הבטוחהור להטסתם קבלת מידע בנוגע למערכת השליטה בכל הקש -

 

בין מפעילים שונים המשתמשים בו זמנית באותו מרחב אווירי  תיאום וסנכרוןהצגת יכולת או קבלת מידע אודות  -

תמונה אווירית למרכז השליטה, כדוגמא: מרכז ו/או אותם נתיבים אוויריים )בארכיטקטורה פתוחה( ושיקוף 

השליטה והבקרה המטרופוליני שמקדמת נתיבי איילון, מרכז שליטה ובקרה אזרחי, מרכזי שליטה ובקרה 

 .ה"בילינג" וכדומה ,צבאיים, מערכת הזמנת החבילות

 

ולא במסגרת פניה זו, ישנה כוונה לתמוך, בנוסף, בתרחישים המחייבים טיסה מחוץ לנתיבים מוגדרים, עתיד, ב 

תגובה לאירועי  ,כדוגמת רחפנים שתכליתם חוזי עילי למטרות ניטור והכוונה תחבורתית, שירותים עירוניים מגוונים

 .חירום וכדומה

 

 :תאריכים חשובים

 20.2.20מפגש ספקים:  ❖

 27.2.20שאלות הבהרה: מועד אחרון ל ❖

 19.3.20מועד אחרון למתן תשובות הבהרה:  ❖

 25.3.20כנס בנושא נעמה:  ❖

 
 (15:00)עד השעה  2.4.20תאריך אחרון להגשת המענה לפניה:  ❖

 
 1.7.20ביצוע ההדגמות:  ❖

 
 

 .reutb@ayalonhw.co.ilאת המענה יש להגיש באמצעות דוא"ל: 
 

 בחזרה לטבלה   הקורא עמוד הקול   קול קורא
 
 
 
 

 

mailto:reutb@ayalonhw.co.il
https://www.ayalonhw.co.il/wp-content/uploads/2020/02/%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%9D-%D7%A0%D7%A2%D7%9E%D7%94-RFI-RFD.pdf
https://www.ayalonhw.co.il/tenders/%d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%a7%d7%91%d7%9c%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-rfi-%d7%95%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a2-%d7%94%d7%93%d7%92%d7%9e%d7%94-rfd-%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%a0/


 

 
 

The Israel Academy of Sciences and Humanities (IASH) 
 

IASH Postdoctoral Fellowship 

for Excellent Foreign Researchers in Israel 
 
The Israel Academy of Sciences and Humanities is pleased to announce the Call for Proposals for 

postdoctoral fellowships for excellent foreign researchers. 

 

Eligibility: 

 
❖ Candidates should be foreign (non-Israeli) citizens who reside abroad at the time of submission 

and should be no more than 6 months in Israel when they begin their fellowships.  

❖ Candidates may be no longer than 4 years after attaining their PhD at the time of application (not 

including maternity leave).  

 

Research Fields: The fellowships will be awarded to outstanding scholars in the fields of 

natural sciences, exact sciences, medicine, life sciences and engineering. 

 
Budget and Period: Up to 157,000 NIS (at the exchange rate of 3.45 NIS per USD) per year,  

The research period will be up to 2 years. 

• The IASH will fund half each fellowship per year. 

The recipient researcher will receive at least half of the fellowship in matching from 

the hosting university.  

 
The awardees will participate in an annual meeting and social events to be organized by the IASH.  
 

 Prior submitting the proposal, please contact Ms. Nadia Iermakov from the Research Authority, 

by email: nadiaie@ariel.ac.il, in order to receive information regarding institutional approval 

of the postdoctoral applicant. 

RA Deadline: 1.3.20 

Deadline: 15.3.20 

Call for Proposals (English)    Call for Proposals (Hebrew)    Back to Table 

 
 

mailto:nadiaie@ariel.ac.il
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/02/call_for_Proposals_IASH_PostdocFellowship_03.2020.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/02/Call_for_Proposals_IASH_PostdocFellowship_03.2020_hebrew.pdf


 

 
 

Health Effects Institute (HEI) 
 

RFA 20-1  
Health Effects of Air Pollution 

 
Request for Applications 20-1 provides a mechanism for investigators to apply for research on novel 

and important aspects of the health effects of air pollutants outside HEI's major RFAs.  
 

Research Fields: HEI is interested in receiving applications for research on novel and important 

aspects of the health effects of air pollutants, particularly those derived from motor vehicle emissions. 

 

HEI is particularly interested in applications that address the following topics: 

a) Accountability or effectiveness of air quality regulations 

b) Strengthening causal interpretation of evidence from existing cohorts 

c) Contributions of wildland and agricultural burning to air quality and health 

 

Applications will be considered also on other issues related to improving our understanding and 

assessment of the health risks of exposure to motor vehicle emissions, secondary pollutants derived 

from them, and the whole air pollution mixture to which they contribute. 

HEI Strategic Plan. 

 

Period and Budget:  

 

❖ Small to medium-sized studies: Up to 2 years in duration. 

Budget : Up to $ 500,000 

Purpose: To pursue specific research question that can be completed in the specified time 

frame. 

 

❖ Medium to large-sized studies: Up to 3 years in duration. 

Budget: Up to $ 800,000 

Purpose: To pursue a more complex research project with multiple related specific aims. 

 

RA Deadline (Preliminary application): 31.3.20 

Deadline (Preliminary application): 21.4.20 

 

https://www.healtheffects.org/about/strategic-plan


RA Deadline (Full, by invitation): 26.8.20 

Deadline (Full, by invitation): 9.9.20 

 
Call for Proposals    Web Page    Preliminary Application Form (please see more documents 

 

on the web page)   Instruction and Forms    Home Page    Back to Table 

 

 
 

 
 

Alfred P. Sloan Foundation 
 

Grants for Book Support  

in the Fields of Science and Technology 

 
The Foundation's Book program aims to reach a wide, lay audience, and has supported over 100 

authors since 1996 in the research and writing of a wide range of books aimed at public understanding 

of science and technology. 

 

Budget: Up to $50,000 

 
Prior submitting a proposal, you are required to send an LOI. LOI Instructions. 

Please submit the LOI to the RA prior sending. 

LOIs should be sent to Mr. Doron Weber at weber@sloan.org. 

 
RA Deadline (Full, by invitation, by email): 16.4.20 , 18.8.20 
 
Deadline (Full, by invitation, by email): 1.5.20 , 1.9.20 

Final Decision: 15.10.20 (May deadline) , 31.12.20 (September Deadline) 

• The requested start date should be no earlier than the first day of the month 

after a final decision will be received. 

 
 Applicants who submit proposals early, ahead of the deadline, may receive a decision sooner. 

 
Call for Proposals   LOI Instructions   Full Grant Forms and Templates   
 

General Application Guidelines   Home Page   Back to Table 
 

 
 
 
 

https://www.healtheffects.org/system/files/rfa-20-1-health-effects-air-pollution-011620.pdf
https://www.healtheffects.org/research/funding/rfa/rfa-20-1-health-effects-air-pollution
https://www.healtheffects.org/system/files/preliminary-application-RFA-20-1.docx
https://www.healtheffects.org/research/funding/application-instructions
https://www.healtheffects.org/system/files/preliminary-application-RFA-20-1.docx
https://sloan.org/grants/apply#tab-letters-of-inquiry
https://sloan.org/about/staff/doron-weber
mailto:weber@sloan.org
https://sloan.org/programs/public-understanding/books#apply
https://sloan.org/grants/apply#tab-letters-of-inquiry
https://sloan.org/grants/apply#tab-grant-forms
https://sloan.org/storage/app/media/files/application_documents/Sloan-Grant-Proposal-Guidelines-Non-Research-Projects.pdf
https://sloan.org/


 

 
 

Gateway for Cancer Research 
 

Research Grant: 

Patient-centered Phase I and Phase II Clinical Trials 

 
Gateway focuses on transformational science via effective clinical trials - when basic science 

translates into human testing and clinical practice. This Call for Proposals supports also an integrative 

approach to oncology. Gateway strives for a research portfolio inclusive of integrative medicine trials. 

 
Research Fields: Gateway invests in clinical trials to enroll patients at all ages, with all cancer 

types, whose cancer is at any stage of progress - as long as they have the potential to help people 

live longer and feel better. 

 

 Gateway emphasizes funding of research that includes truly innovative concepts or approaches 

with a high potential for success. Therefore, personalized medicine/precision medicine 

applications are highly encouraged.  

For Gateway, personalized medicine (precision medicine) is defined as: 

- Treatment precisely customized to the characteristics of each individual’s tumor and host.  

- Personalized medicine may include complementary therapies, immunotherapies, genomic 

therapies, and patient preferences.  

- Personalized medicine may include N-of-1 studies, but is not limited to these types of studies. 

 

In oncology, personalized medicine and precision medicine are interchangeable. 

 

Period and Budget: Funding period will be up to 2 years. 

Gateway’s usual grant range is between $200,000 - $800,000. 

 

Priority is given to researches that already have and IRB approval. 

 

RA Deadline (LOI): Two weeks prior planned submission date. 

Deadline (LOI): Letters of Intent are accepted on a rolling basis. 

Full grants submitted by invitation. 
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Tel Aviv University 

Raya Strauss Center for Family Business Research 

Call for Papers 2020 
 

Raya Strauss Center for Family Business Research invites faculty members, researchers and doctoral 

students to submit proposals for research papers. 

 

The Center encourages academic research concerning various aspects of managing family 

businesses. A research proposal should be an original work that has not been submitted for 

publication elsewhere. 

 

Research Fields: The broad area of family business. 

 

Possible research topics may include the following (but are not restricted to these areas): 

 

• The family construct and various family types 

• The influence of business decisions on family relationships 

• The influence of family ownership on decision making in the business 

• Managing succession between generations 

• Managing assets and investments for long term investments 

• Accounting, financial and economic aspects of family businesses 

• Unique characteristics of corporate governance in public and private family businesses 

• Ethics, culture and anthropological aspects 

• Macro-economic aspects of family businesses 

 

The Center welcomes research proposals based on various disciplines such as strategy, finance, 

accounting, organizational behavior, psychology, economics, etc.), and various research 

methodologies (such as economic theory, empirical studies, surveys and experimental studies). 

 

Budget: Up to 25,000 NIS. 

 

https://www.gatewaycr.org/research/apply-for-a-grant/
https://gatewaycr.fluidreview.com/pm/resource/eyJoZnJlIjogOTA5OTA2NjUsICJ2cSI6IDExMTAzNn0/
https://gatewaycr.fluidreview.com/
https://gatewaycr.fluidreview.com/pm/resource/eyJoZnJlIjogOTA5OTA2NjUsICJ2cSI6IDc2MjUxfQ/
https://www.gatewaycr.org/


 

The paper will be presented at an academic conference in Tel Aviv University. 

 

RA Deadline: 17.3.20 

Deadline Submission of Papers: 31.3.20 

Completion of papers: 31.3.21 
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 •● עדכונים ותזכורות •●
 

 

 
 

The OPRA Association 
 

Research Grants 
 

The OPRA Association seeks to fund researchers who wish to investigate the discrepancies between 

existing theories and experimental findings, and the mathematical consistency of physical theories. 

 

As too often these findings do not receive the attention they deserve, their belief is that these findings 

may well be the basis for groundbreaking theories, and therefore should get special attention to 

overpower the inertia of supporters of presently accepted theories and their instinctive tendency to 

marginalize such findings. 

 
Research Fields: The field of Particle Physics. List of Research topics. 

 

A list of a few dozen well documented experimental discoveries which meet their requirements has 

been collected. The OPRA Association will support researchers who will be ready to dedicate 

themselves to cracking these puzzles. 
 

Budget and Period: Budget and Time limit not specified. 
 

 The OPRA Association is an Israeli organization, based in Tel-Aviv. 
 

RA Deadline: 2.3.20  

Deadline: 16.3.20 
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https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/02/Call_for_Proposals_RayaStraussCenter_Call_for_Papers_03.2020.pdf
https://coller.tau.ac.il/strauss/english
https://oprassn.org/funding-areas/
https://oprassn.org/grants/#Grant%20Process
https://oprassn.org/wp-content/uploads/2019/10/OPRA-gtant-ApplicationForm.docx
https://oprassn.org/about/
https://oprassn.org/


 

 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,

 

 :לתשומת לבכם, מספר הודעות מטעם רשות המחקר

 

 תשמש את ות"ת לצורך תגמול המוסדות  ORCID -עתיד הקרוב מערכת הב 

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

 וכדומה. "מקפ, קריטריוניםלרבות בעניין: 

 

 ORCIDלפיכך, אנו מבקשים מכל חבר סגל לוודא שיש ברשותו חשבון 

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

 

 ובאתר רשות המחקר. כאןמדריך זמין לשימושכם 

 .מעשית ע"י אסיה צ'רניאבסקי מרשות המחקר ORCIDמדי יום חמישי מועברת סדנת 

 anastasiach@ariel.ac.ilנא פנו באימייל: לפרטים והרשמה א

 

 בחזרה לטבלה    ORCIDמדריך 

 
 

 בישראל, (HPC)ישוב על חגבי הקמה של תשתית לאומית לל ימים אלו נערכת בחינה ברמה הלאומיתב 

 בין היתר, לטובת חוקרים מהאקדמיה ומהתעשייה. 

 ת לפרויקט לאומי זה או ההשקעה בתשתיות אחרות באוניברסיטאות תהיה על בסיס הצורך הצטרפות מל"ג/ות"

 האקדמי במחקר ובהוראה אשר יעלה מהמוסדות השונים.

 
לשם הבנת ומיפוי צורך זה בהווה ובעתיד, אתם מתבקשים לענות על שאלון שהפיץ אגף אסטרטגיה ובינלאומיות 

 https://www.surveymonkey.com/r/HV7LXK7במל"ג/ות"ת בקישור הבא: 

  אם יש בידכם מידע לגבי שימוש במחשוב על או בשירותי ענן בעבר או בעתיד, -כמו כן 

 נשמח שתעדכנו גם אותנו ברשות המחקר.

 
 בחזרה לטבלה

 
 

 :כת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניותריע 

 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

file://///WGOLDA/Files/rashut%20hamechkar/מחשוב%20ובקרה/ORCID/מדריך%20למשתמש%20ORCID/מדריך%20למשתמש-מעודכן%20ORCID%20ID.pdf
mailto:anastasiach@ariel.ac.il
file://///WGOLDA/Files/rashut%20hamechkar/מחשוב%20ובקרה/ORCID/מדריך%20למשתמש%20ORCID/מדריך%20למשתמש-מעודכן%20ORCID%20ID.pdf
file://///WGOLDA/Files/rashut%20hamechkar/מחשוב%20ובקרה/ORCID/מדריך%20למשתמש%20ORCID/מדריך%20למשתמש-מעודכן%20ORCID%20ID.pdf
file://///WGOLDA/Files/rashut%20hamechkar/מחשוב%20ובקרה/ORCID/מדריך%20למשתמש%20ORCID/מדריך%20למשתמש-מעודכן%20ORCID%20ID.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/HV7LXK7
http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/portal-for-research-and-development


 

 
 

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

 ac.ilalonaba@ariel. : לשלוח אותו לכתובת האימייל

 

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

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

