
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

17.3.20 -24.3.20  

 הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

   מתאים לפקולטות מילות מפתח קול קורא

 

 (ISFהקרן הלאומית למדע )

קר הקרן הלאומית למח

 (NRFבסינגפור )

 
 מענק מחקר בתכנית המשותפת

 ישראל -סינגפור 
 

 
 

Quantum Physics (Materials, 

Optics and Computing) 

               
 
 

  

 

 המועצה להשכלה גבוהה

 הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(

 

למדע  התכנית הלאומית

 :וטכנולוגיה קוונטיים

קול קורא תחרותי להגשת בקשות 

למענקי ציוד מחקר מחלקתי/קבוצתי 

 QST -בתחומי ה 

אדם מקצועי -ולסיוע בקליטת כוח

 - להפעלת ציוד המחקר

 

 

מענקים לרכישה ושדרוג של ציוד 

אדם מקצועי -וסיוע בהעסקת כוח

 :להפעלתו, בתחומים הבאים

חישוב קוונטי; תקשורת קוונטית; 

סימולציה באמצעות מערכות קוונטיות; 

יים; חומרים מכשור וחיישנים קוונט

קוונטיים; יסודות תורת הקוונטים עם 

 

 
 
 
 

 



 )מחזור א' )תשפ"א

 

 :חלק א'

 מענקי ציוד מחקר מחלקתי / קבוצתי

 

 :חלק ב'

אדם מקצועי להפעלת -מענקי כוח

וניהול תשתיות המחקר 

 המחלקתיות/קבוצתיות

 

השלכה לטכנולוגיות עתידיות; מדע 

 וטכנולוגיות קוונטיות חדשניים

ראו פירוט מלא בפרסום הקול הקורא 

 מטה

 

 
 ג'וינט ברוקדייל -מכון מאיירס 

 
מכרז לקבלת הצעות לביצוע מחקר 

ת ההוראה בחינוך בקרב בנושא איכו
 הבדואים בדרום

 

 

 איכות ההוראה בקרב

 :הבדואים בדרום

הוראה בקרב מיעוטים ; כלי מדידה  

רלוונטיים; השפעות של איכות ההוראה 

פוליטי של -תרבותי-; ההקשר החברתי

 הבדואים בדרום

 

 
 
 
 

  

 

 ג'וינט ברוקדייל –מכון מאיירס 
 

כרז לקבלת הצעות לביצוע מחקר מ
בנושא זכאות לבגרות בקרב 
 אוכלוסיית הבדואים בדרום

 

 

 

זכאות לבגרות בקרב אוכלוסיית 

 הבדואים בדרום

               

  

 

 

Facebook Research 

 
AI Systems 

Hardware/Software Co-Design 

request for proposals 

 

 

AI hardwareqalgorithm co-

design research areas, 

including: 

Recommendation models ; 

hardware/software co-design for 

deep learning ; distributed 

training ; performance, 

programmability and efficiency at 

data center scale 

 

 
 

  

 

 קולות קוראים פנימיים

 

 

 

 אוניברסיטת אריאל

 הרשות למחקר ופיתוח

 

 קול קורא לעידוד פעילות 

 במרכזי מחקר

 

 

 כל התחומים

 

 

 

   



 

 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 לחודש אפריל:

Autism Research Program (ARP) 

 

 
 

 קולות קוראים פתוחים:

Broad Agency Announcement (MRMC-BAA) 2020 

Special Operations Command (SOCOM) 2018 

 

 נוסף אודות הקולות הקוראים אנא פנו לקבלת מידע

 לרשות המחקר לא יאוחר מאשר שלושה שבועות לפני תאריך ההגשה,

 ונשמח לסייע לכם בברור הפרטים ובתהליך ההגשה.

 

 

  University Press  Cambridgeהסדר מיוחד עם המו"ל

 Open Access -לפרסום ב

♦♦♦ 

 

 

 וספים לקולות הקוראים שיופיעו בניוזלטר!הציעו נושאים נ

 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;jsessionid=8C52827C4382B24541A5677B1B8E959B?programFYId=256300
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
 

 

 קרנות חיצוניותעריכת הצעות מחקר באנגלית ל

 

 
 

 

 
 

 הקרן הלאומית למדע
 (NRFהקרן הלאומית למחקר בסינגפור )

 

 מענק מחקר בתכנית המשותפת
 ישראל -סינגפור 

 
 גפור ומישראל. מטרת התכנית לטפח את שיתופי הפעולה המחקריים בין מדענים מסינ

 . (NRF) התכנית מופעלת הודות להסכם שיתוף פעולה בין הקרן הלאומית למחקר בסינגפור

 כל קרן מממנת את החוקר הראשי של ארצה, לפי כלליה.

 

 משרה 50%: חוקרים בעלי תואר שלישי, המועסקים בלפחות זכאות להגשה

 

ופן עצמאי היא חלק בלתי נפרד משיקולי הוועדות יכולת כל החוקר/ים המגיש/ים להוביל את המחקר המוצע בא •
יכולת הובלת מחקר באה לידי ביטוי, בין השאר, בקיומם של פרסומים מדעיים הנוגעים לנושא, כמחבר  .המקצועיות

 יחיד או כמחבר עיקרי.
 

 Quantum Physics (Materials, Optics and Computing): תחומי המחקר



 

 שנים. 3ים לתקופה של עד המענקים ניתנ :תקופה ותקציב

 
 : עבור מחקר ניסיוני ❖

 לשנה )כולל תקורה(.₪  370,000לחוקר הישראלי: עד 

 .SGD 140,000לחוקר הסינגפורי: עד 

 

 :ניתן לכלול בתקציב ציוד ייעודי למחקר

 ₪  120,000לצד הישראלי: עד 

 SGD 42,000לצד הסינגפורי: עד 

 
 : עבור מחקר תיאורטי ❖

 לשנה )כולל תקורה(.₪  220,000ד לחוקר הישראלי: ע

 .SGD 84,000לחוקר הסינגפורי: עד 

o .חוקר ישראלי וחוקר מסינגפור יוכלו להשתתף בבקשה אחת בלבד בכל מחזור הגשות 

o  חוקר ראשי יחיד בלבד מכל מדינהבקשה למענק מחקר תכלול. 

 

ש לקרוא בעיון את הנחיות ההגשה והזכאויות י 

 .4ד , עמו2.11להגשת בקשה בבעיף 

 

 ניתן להגיש לקרן אך ורק בקשה השונה באופן מהותי מבקשה שהוגשה/ממומנת ע"י הקרן או גוף אחר בארץ ו/או  (!)

 חו"ל, או שעתידה להיות מוגשת בשנה אקדמית זו לקרן או לגוף אחר בארץ ו/או בחו"ל.    

 .3, עמ' 2.9למידע וסף, אנא ראו קובץ ההנחיות להגשה, סעיף     

 

 16.4.20חרון להגשת ההצעה לרשות המחקר: תאריך א

 
 (13:00)עד השעה  23.4.20תאריך אחרון להרשמה להגשת בקשה: 

 

 5.5.20תאריך אחרון להגשת ההצעה לקרן: 

 
    טבלת זכאויות להגשה   כניסה למערכת המקוונת   הנחיות להגשת בקשה   עמוד הקול הקורא

 
 בחזרה לטבלה    סיווג תחומי דעת

 

 

 

 

 

https://www.isf.org.il/#/support-channels/40/10
https://www.isf.org.il/Files/GuidelinesISF_NRF_Heb_1716_1.pdf
https://login.isf.org.il/?v=1584438344986
https://www.isf.org.il/Files/Eligibility_Heb_1688_1.pdf
https://www.isf.org.il/Files/ISF-Fields_Heb_1689_1.pdf


 

 

 המועצה להשכלה גבוהה
 הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(

 

 :התכנית הלאומית למדע וטכנולוגיה קוונטיים

 QST -קר מחלקתי/קבוצתי בתחומי הקול קורא תחרותי להגשת בקשות למענקי ציוד מח

 - אדם מקצועי להפעלת ציוד המחקר-ולסיוע בקליטת כוח

 )מחזור א' )תשפ"א

 
החל משנת תשפ"א, ות"ת החליטה להפעיל תכנית למענקי ציוד מחקר מחלקתי/קבוצתי בתחומי המדע והטכנולוגיה 

 להפעלתו ולניהולו של ציוד המחקר. אדם מקצועי איכותי-(, שתכלול גם מענקים להעסקת כוחQSTהקוונטיים )

 

אדם מקצועי -קול קורא זה, על שני חלקיו, מתבסס על התכניות הכלליות למענקי ציוד מחקר מוסדי ולמענקי כוח

 המופעלות בות"ת החל מתש"פ. 

 

 בשנה"ל תשפ"א צפוי לצאת מחזור ב' של הקול הקורא הנוכחי. בנוסף, במסגרת התכנית הלאומית צפויים לצאת

 .QST -שנים הקרובות קולות קוראים נוספים לציוד מחקר הנדרש בתחומי הב

 

 :חלק א'

 מענקי ציוד מחקר מחלקתי / קבוצתי

 
מטרת התכנית היא לסייע ברכישה או בשדרוג של ציוד מדעי בסיסי, המשרת את צרכי המחקר בתחומי המדע 

 (.QSTוהטכנולוגיה הקוונטיים )

 
 ת לשרת את צורכי המחקר של ציבור משתמשים רחב יחסית, על הציוד שיירכש במסגרת התכני

 באקדמיה ובתעשייה. בציוד ינוהל ברמה המחלקתית/הקבוצתית ולא ברמת החוקר/ים הבודד/ים. QST-מקהילת ה
 

 :: במסגרת התכנית תוענק תמיכה אך ורק לבקשות שיסווגו באחד מן הסיווגים הבאיםתחומי המחקר

 חישוב קוונטי ❖

 יתתקשורת קוונט ❖

 סימולציה באמצעות מערכות קוונטיות ❖

 )מכשור וחיישנים קוונטיים )שעונים אטומיים, מדי שדה מגנטי, מדי תאוצה קוונטיים וכיו"ב ❖

 )חומרים קוונטיים )חומרים טופולוגיים, חומרים מהונדסים קוונטית וכיו"ב ❖



 יסודות תורת הקוונטים עם השלכה לטכנולוגיות עתידיות ❖

 נטיות חדשנייםמדע וטכנולוגיות קוו ❖

 
 : עלות הציוד וגובה המענק

 

 מעלות הציוד הנרכש, 75%שיעור ההשתתפות מקסימלי של ות"ת הוא עד  ❖

 .25%השתתפות המוסד המינימלית עומדת על ₪. מיליון  5.4ובסכום שלא יעלה על 

 הקרן מאפשרת לרכוש ציוד יקר יותר, אך היא לא תעלה את גובה המענק המקסימלי.

 
 .1.10.20ש בכספי המענק החל מהתאריך ניתן להשתמ ❖

 .ביצוע המענק משמעו הוצאה בפועל של כספי המענק או יצירת התחייבות המתבססת על כספי המענק

 

 .1.3.20בהוצאות המענק ניתן לכלול פריטי ציוד שנרכשו החל מיום  ❖
 

 דנטים וכדומה. אדם מקצועי להפעלת הציוד, לרבות מלגות לסטו-כספי המענק לא מיועדים להעסקת כוח
 .למענקי כוח אדם מקצועי, נא ראו חלק ב׳ בהמשך מסמך זה

 
 בקשות לרכישות ציוד מחקר מוסדי יוגשו לתכנית ע"י אוניברסיטאות המחקר בלבד.

 

 .מחזורב קשותב 2 דע הגשתל וגבלתמ ל אוניברסיטהכ 

 הצעה מקדמית  מחקרלרשות הלפיכך, החוקרים המעוניינים להגיש בקשה לרכישת ציוד מוסדי יעבירו 

 עמודים, המציינת את: 2באורך של עד 

 שמות החוקרים המגישים -

 שם הציוד / המערכת -

 קהל היעד ומיקומו המיועד של הציוד  -

 עלות הציוד -

 הצדקת רכישת ציוד זה -

 האם זהו ציוד קיים / ישן שיש להחליפו או שמדובר בציוד / מערכת חדשה? -

 ועד היום(? 1.3.20ש )החל מהתאריך האם הבקשה מוגשת עבור ציוד שכבר נרכ -

 האם יהיה מימון משלים ממקור אחר למערכת / ציוד זה? -

אדם להפעלת הציוד החדש? -האם החוקרים המגישים מתכוונים להגיש הצעה לקול הקורא לגיוס והעסקת כח -

 אם כן, פרטו.

 

 בחזרה לטבלה   קול קורא ומסמכי הגשה

 

 
 

 :חלק ב'

 אדם מקצועי להפעלת וניהול-מענקי כוח

 תשתיות המחקר המחלקתיות/קבוצתיות

 
 ,QST-מחלקתי/קבוצתי בתחומי הלצד הבקשות לרכישה ולשדרוג של ציוד מחקר 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/03/Call_for_Proposals_VATAT_QST_Tsiud_KoahAdam_06.2020.pdf


אדם מקצועי ברמה גבוהה, -רשאיות אוניברסיטאות המחקר להגיש גם בקשה להשתתפות ות"ת בהעסקה של כוח

 במשרות שייוחדו להפעלתו ולניהולו של ציוד זה.

 

 אדם מקצועי ברמה גבוהה, להפעלתן ולניהולם-מטרת התכנית היא לסייע בגיוס ובהעסקה של כוח

 .QST-מחקר מחלקתיות/קבוצתיות בתחומי ה של תשתיות

 
 :תקציב ותקופת המענק

 

האדם המקצועי לתשתית המחקר -מעלות העסקת כוח 50%שיעור ההשתתפות מקסימלי של ות"ת הוא עד  ❖

 ₪.  175,000החדשה, ובסכום שלא יעלה על 

 
 .מענקי התמיכה יינתנו לתקופה של עד ארבע שנים ❖

 המשיך את קיום המשרה למשך ארבע שנים נוספות לפחות, המענק מותנה בהתחייבות המוסד ל
 .במשך שמונה שנים רצופותכך שבמצטבר מתחייב המוסד לקיים את המשרה שעל הפרק 

 

 עלות ההעסקה, לצורך חישוב גובה התמיכה של ות"ת, כוללת את הרכיבים הבאים:  ❖

 .שכר יסוד משולב, הוצאות נלוות, תוספות שכר והחזר הוצאות

 

 .מחזורב קשותב 2ד ע הגשתל וגבלתמ ל אוניברסיטהכ 

 אדם להפעלת-לפיכך, החוקרים המעוניינים להגיש בקשה לסיוע בגיוס והעסקת כוח

 הצעה מקדמית באורך של עד עמוד אחד, המציינת את: לרשות המחקרציוד מוסדי יעבירו 

 שמות החוקרים המגישים -

 שם הציוד / המערכת -

 תיאור התפקיד -

 האדם המקצועיפרופיל כוח  -

 

 27.3.20תאריך הגשה לרשות המחקר )הצעה מקדמית לרשות המחקר(: 

 14.6.20לפי הזמנה(:  -תאריך הגשה לרשות המחקר )הצעה מלאה 

 28.6.20תאריך גשה מרוכזת לקרן על ידי המוסד: 

 

 בחזרה לטבלה   קול קורא ומסמכי הגשה

 
 

 

 

 ג'וינט ברוקדייל –מכון מאיירס 
 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/03/Call_for_Proposals_VATAT_QST_Tsiud_KoahAdam_06.2020.pdf


 מכרז לקבלת הצעות לביצוע מחקר בנושא

 איכות ההוראה בחינוך בקרב הבדואים בדרום

 

 רוקדייל מזמין בזאת הצעות לביצוע מחקר בנושא "איכות ההוראה בחינוך בקרב הבדואים בדרום".ב-ג'וינט-מכון מאיירס

 
 :תנאי סף

 לחוקר הראשי ניסיון בביצוע מחקרים בהערכת איכות ההוראה בחינוך.
 

 :תנאים המהווים יתרון

 בצוות המחקר חבר לפחות חוקר אחד הדובר ערבית ברמת שפת אם. .א

קודם בביצוע מחקרים בקרב האוכלוסייה הערבית בכלל ובקרב האוכלוסייה הבדואית  למי מצוות המחקר ניסיון .ב

 בדרום בפרט בדגש על איסוף נתונים/ראיונות בקרב האוכלוסייה עצמה.

 פרסום מאמרים רלוונטיים בכתבי עת שפיטים. .ג

 
 :אופי המחקר

ה בקרב מיעוטים, כלי מדידה, המחקר יכלול סקירת ספרות מקיפה שכוללת הגדרת איכות ההוראה, איכות ההורא .א

גורמים משפיעים על איכות ההוראה, השפעת איכות ההוראה על תחומים שונים כגון: אקלים בית ספרי, נשירת 

 תלמידים והישגים לימודיים של תלמידים. 

 

המחקר יציג מודל למדידה של איכות ההוראה ויכלול כלים כמותיים ואיכותניים. יפותחו כלים אשר  .ב

 פוליטי של הבדואים בנגב. -תרבותי-לקונטקסט החברתי  מותאמים

 

 המודל המוצע ייושם בארבע מוסדות לימוד, בתיאום עם מזמין המחקר.  .ג

 

 פוליטי של הבדואים בדרום. -תרבותי-המחקר יתייחס לכל אורכו להקשר החברתי

 
 ₪ . 410,000 -₪  275,000: הצעת המחיר תהיה בטווח של: תקופה ותקציב

 

 חודשים(. 18תקשרות הינה לשנה ושישה חודשים )תקופת הה

 התקופה ניתנת להארכה בהתאם לשיקול דעת המכון ובכפוף לקיום תקציב.

 

 24.3.20תאריך אחרון להעברת שאלות הבהרה: 

 

 29.3.20תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (11:00)עד השעה  19.4.20תאריך גשה מרוכזת לקרן: 

 

 בחזרה לטבלה   קול קורא
 

 
 

 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/03/Call_for_Proposals_Myers_JDC_Brookdale_04.2020.docx


 

 ג'וינט ברוקדייל –מכון מאיירס 
 

 מכרז לקבלת הצעות לביצוע מחקר בנושא

 קרב אוכלוסיית הבדואים בדרוםזכאות לבגרות ב

 

ברוקדייל מזמין בזאת הצעות לביצוע מחקר בנושא "זכאות לבגרות בקרב הבדואים בדרום: חסמים, -ג'וינט-מכון מאיירס

 אתגרים ודרכי פעולה".

 
 :תנאי סף

 לחוקר הראשי ניסיון בביצוע מחקרים בהערכת איכות ההוראה בחינוך.
 
 

 : תקופה ותקציב

 חודשים(. 14הינה לשנה וחודשיים ) תקופת ההתקשרות

 התקופה ניתנת להארכה בהתאם לשיקול דעת המכון ובכפוף לקיום תקציב.

 

 24.3.20תאריך אחרון להעברת שאלות הבהרה: 

 

 29.3.20תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (11:00)עד השעה  19.4.20תאריך גשה מרוכזת לקרן: 

 

 .ועד במייל חוזר, על מנת לקבל את מסמכי מכרז זהאנא צרו קשר מבעוד מ –המעוניינים להגיש 

 

 בחזרה לטבלה
 

 
 

 
 

Facebook Research 

AI Systems Hardware/Software Co-Design request for proposals 
 

This year at MLSys, Facebook is pleased to invite university faculty to respond to the new call for 

research proposals on AI System Hardware/Software Co-Design.  

 

Facebook AI teams have been using co-design to develop high-performance AI solutions for both 

existing as well as future AI hardware, and they are currently looking to further explore co-design 

opportunities across a number of new dimensions. 

 
Research Fields: Facebook is especially interested in soliciting proposals for the wide range 

of AI hardware/algorithm co-design research areas, including but not limited to: 



❖ Recommendation models 

❖ Hardware/software co-design for deep learning 

❖ Distributed training 

❖ Performance, programmability, and efficiency at data center scale 

 
For farther details, please see Call for Proposals web page. 
 

Budget and Period: Up to $ 50,000  

 

 
RA Deadline: 24.3.20 
 

Deadline: 15.4.20 
 
 
Call for Proposals   Home Page   Back to Table 

 

 

 קולות קוראים פנימיים

 
 

 
 

 אוניברסיטת אריאל

 הרשות למחקר ופיתוח
 

 קול קורא לעידוד פעילות במרכזי מחקר

 

מכוני ומרכזי המחקר באוניברסיטת אריאל מאגדים חברי סגל אקדמי מדיסציפלינות שונות לצורך קידום משותף של 

ום מדעי. כחלק ממאמצינו לעודד את הפעילות המחקרית במרכזי המחקר באוניברסיטה, רשות מחקר בנושא או בתח

 שנתי. -המחקר החליטה להקצות למטרה זו תקציב למענק דו

 

 :מטרת המענק

לעודד פעילות במרכזי המחקר הקיימים באוניברסיטה, להרחיב את שיתופי הפעולה המחקריים של חוקרים בתוך 

 קרי האוניברסיטה עם מוסדות חוץ אוניברסיטאיים ולקדם הגשת בקשות מימון לגופים חיצוניים.האוניברסיטה ושל חו

 

 :זכאות להגשת בקשה

זכאים להגיש חוקרים העומדים בראש מרכזי מחקר קיימים, אשר קיימו פעילות מחקרית במסגרת המרכז בשנים 

 האחרונות והגישו דו"ח שנתי לפעילות מרכז המחקר.

 

https://research.fb.com/programs/research-awards/proposals/ai-systems-hardware-software-co-design-request-for-proposals/
https://research.fb.com/


 לתקופה של עד שנתיים.₪ ,  50,000: עד תקופה ותקציב

 

 לא יוכלו לגשת לקול קורא מרכזי מחקר שקיבלו תמיכה תקציבית בשנתיים האחרונות. ❖

 

 ,efratk@ariel.ac.il למידע נוסף, ניתן לפנות לד"ר אפרת כץ, רכזת פרויקטי מחקר, במייל: 

 )שימו לב כי לאור המצב וההוראות החדשות, שעות העבודה עלולות להשתנות(. 03-6453167או בטל': 

 23.4.20תאריך אחרון להגשה לרשות המחקר: 

 

 בחזרה לטבלה   501.1טופס    קול קורא
 

 

 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,

 

 :לתשומת לבכם, מספר הודעות מטעם רשות המחקר

 

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

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

 וכדומה. קפ"מ, 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 

 stasiach@ariel.ac.ilanaלפרטים והרשמה אנא פנו באימייל: 

 

 בחזרה לטבלה    ORCIDמדריך 

 
 

 :ית לקרנות חיצוניותעריכת הצעות מחקר באנגל ❖

 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

 

 :חוקרים יקרים, לתשומת ליבכם ❖

 יפה גדולה יותר!מהיום, המאמר שלכם יכול לזכות לחש

mailto:efratk@ariel.ac.il
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/03/%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%9C%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-23.4.2020.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/03/501.1-Research_grant_applicatio_for_Reasearch_Center_1_9.3.20.doc
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/03/501.1-Research_grant_applicatio_for_Reasearch_Center_1_9.3.20.doc
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/03/501.1-Research_grant_applicatio_for_Reasearch_Center_1_9.3.20.doc
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
http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/portal-for-research-and-development


 

 .  Cambridge University Pressלאוניברסיטת אריאל יש מנוי לחבילת כתבי עת של המו"ל 

 .בקישור זהאת רשימת כתבי העת הכלולים בחבילה זו תוכלו למצוא 

 

 , לפיו חוקרי המוסד זכאים לפרסםלאחרונה מלמ"ד הגיעו להסדר מיוחד עם מו"ל זה

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

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

 המשמעות היא כי המאמר שלכם יהיה פתוח ונגיש לציבור הרחב.

 

 .MALMAD OA Agreement -לפרטים נוספים אודות ההסדר המיוחד 

 

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

במידה ומאמר של חוקר מהאוניברסיטה יתקבל לאחר הערכת עמיתים במסלול הפרסום הרגיל, הוא יישאל אם הוא 

פרסום כזה כל מה שצריך הוא לאשר כי אתם מעוניינים במסלול . Open Access -רוצה לפרסם את המאמר ב

 והמאמר יועבר לפרסום במסלול הפתוח באופן אוטומטי.

 

הנכם מתבקשים להשתמש בדוא"ל המוסדי בעת שליחת המאמר למערכת לצורך שיוך החוקר לאוניברסיטה 

 המו"ל.

 .בקישור זהאצל מו"ל זה תוכלו למצוא  Open Access -תיאור קצר של תהליך פרסום מאמר ב

 בחזרה לטבלה

 
 

 קרנות חיצוניות )טבלה מתעדכנת( –מימון  אפשרויות

 רנות פנימיותק -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   ·

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

 

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

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
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
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

