
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

24.3.20 – 31.3.20 

 הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

 מילות מפתח קול קורא
מתאים 

 לפקולטות
    

 

 משרד הבריאות
 

 למחקרים רעיונות להגשת קורא
 קורונה בנושא רפואיים

 

 
 
 

 קורונה

               
 
     

 

 משרד המדע והטכנולוגיה
 

 מאגר למחקרים בתחום הקורונה
 

 

 או טכנולוגי/חברתי/הנדסי/ביולוגי/רפואי מחקר

 הקורונה לנגיף הרלוונטי, אחר תחום כל
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Aplastic Anemia and 

MDS International 

Foundation  

2020 Grant Cycle 
 

 

Bone marrow disorders; Aplastic 

Anemia; Myelodysplastic Syndromes; 

MDS transition to Acute Myeloid 

Leukemia; Overlap between 

Myelodysplastic Syndromes and 

Myeloproliferative Neoplasms; Chronic 

Myelomonocytic Leukemia; 

Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria; 

Pure Red Cell Aplasia 

 

 
 

    

 

 סדנאות וכנסים

 
 

  

 

 האקדמיה הצעירה הישראלית

Academix  

 

 

כינוס אקדמי המיועד לחוקרים מצטיינים מכל 

מדעי הרוח, מדעי החברה,  -תחומי הדעת

 מדעים מדויקים ומדעי החיים

 

  

 
 
  

 

 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 

 

 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.

 

 

  University Press  Cambridgeהסדר מיוחד עם המו"ל

 Open Access -לפרסום ב

♦♦♦ 

 

 

 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;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
 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות

 
          

           
           

 
 

 

 
 

 משרד הבריאות
 

 קורונה בנושא רפואיים למחקרים רעיונות להגשת קורא
 

 אשר למחקרים רעיונות להגשת קורא בקול בישראל המחקר במוסדות החוקרים/ות לציבור משרד הבריאות פונה
 .הקורונה מגפת עם בהתמודדות הציבור לבריאות לתועלת להביא עשויים

 
 עדיפות במחלת הקורונה. וטיפול אבחון ,במניעה הקשורים רפואי פיתוח או למחקר רעיונות יבחנו תחום המחקר:

 תינתן
 .הקצר בטווח ליישום הניתנים או תועלת עם לרעיונות

 הם אשר שיטות /רעיונות /המחקריות השאלות על מהם ולשמוע החוקרים קהל את לשתף המשרד מבקש
 .הזו בעת במיוחד כרלוונטיות מחשיבים

 
 בעלי רעיונות לקבל מבקשים והם  זה קורא לקול ייעודי מחקר תקציב לרשות המשרד עומד לא זה בשלבתקציב: 
 קול שיתקבלו יפורסם הבקשות על בהסתמך ,הבא בשלב כי היא הציפייה .בתחום רפואי למחקר חשיבות

 .בתחום מחקר להצעות קורא
 להגשת תאושרנה ,רלוונטיות תימצאנה אשר ואלו ,ותמוינה תרוכזנה זו לפנייה במענה שתתקבלנה הבקשות

 .מפורט תקציב שתכלול מחקר הצעת
 

 :ותכלול אחד עמוד על תוגש המחקר בקשת



 מלאים התקשרות ופרטי החוקר שם 

 המחקר נושא 

 המחקר מטרת 

 המחקר שיטת 
 .בודד לעמוד מעבר להרחיב ואין אנגלית / עברית בשפה הבקשות את לכתוב יש

 .תיבחנה לא המפורט פי על תוגשנה שלא הצעות
 

 30.3.20תאריך הגשה לקרן: 

 

    chief.scientist@moh.gov.ilלכתובת:  להגיש יש הבקשות את 

 
 

 בחזרה לטבלה   עמוד הקול הקורא

 

 

 משרד המדע והטכנולוגיה
 

 מאגר למחקרים בתחום הקורונה

 
 . הקורונה בתחום למחקרים מאגר אלה בימים מקים והטכנולוגיה המדע משרד

 

 לנגיף הרלוונטי, אחר תחום כל או טכנולוגי/חברתי/הנדסי/ביולוגי/רפואי למחקר חוקרים שיש להם הצעה תחום מחקר:

 את להגיש מוזמנים, וטכנית מקצועית, המדעית היכולת את לך ויש הקרוב בטווח להתבצע שיכול מחקר, הקורונה

 הצעתם.
 .מוגברים בטיחות בתנאי הנגיף עם ישירה עבודה מחייב לא המוצע המחקר כי לב שימו אנא

 

 הנכונה הדרך את למצוא במטרה בנגיף הנלחמים המתאימים לגורמים ויופצו תחומים-תת לפי ירוכזו המוצעים המחקרים

 .המוצע המחקר לקידום
  
 *.אלה פרטים למסירת אישור מהווה למשרד המדע שליחתו, הרלבנטיים הגופים לרשות יועמד שהמסמך כיוון*
 

 28.3.20תאריך הגשה לקרן: 

 
 בחזרה לטבלה    הרשמה לטופס קישור

 

 
 

 

 
 

The Cogito Foundation 

mailto:chief.scientist@moh.gov.il
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/03/קול-קורא-להגשת-רעיונות-למחקרים-רפואיים-בנושא-קורונה.pdf
http://forms.public.most.gov.il/Registration_Forms/Pages/ResearchDatabaseCorona.aspx?isdlg=1


 

Research Grants 
 

The Cogito Foundation funds inter-disciplinary research between the Sciences and the Humanities, 

in the aim of both crossing and bridging the gap between the two areas of science. 

 

Research Fields: Research connecting the Sciences and Humanities. 

The main aspect of such proposals needs to be in the cross-disciplinary collaboration between the 

Sciences and the Humanities, where both parties gain scientifically from the research project. Thus 

the collaboration needs to transcend the established application of a method from one field in 

another.  

 

 The foundation emphasizes the importance of compatibility of the proposals to its research 

goals. Please pay careful attention to this section of the application. 

 

Budget and Period: The amounts granted vary around 50,000 CHF and rarely exceed 100,000 

CHF, for a period of one to two years. 

 

The maximum period of time a project may be granted is three years. 

For projects with a longer timeline, a subsequent proposal for extension needs to be submitted. 

 
RDA Deadline: 19.4.20, 13.9.20 

Deadline: 1.5.20, 1.10.20  

Call for Proposals    Rules and Regulations   Submission Guidelines   Cover Sheet  

 
Back to Table 

 
 

 
 

Ulverscroft Foundation 
 

Research Grants 

 

The Ulverscroft Foundation supports projects that help visually impaired people.  

 

Research Fields: Applications for funding to support academic and clinical research 

will be considered.  

 

 Within any group of people there will be an element of visual impairment;  

grants can only be considered if the VI element is significant. 

https://www.cogitofoundation.ch/en/types-of-grants
https://www.cogitofoundation.ch/uploads/files/Gesuche/revReglement_englisch.pdf
https://www.cogitofoundation.ch/en/guidelines-submission-proposals
https://www.cogitofoundation.ch/uploads/files/Gesuche/Proposal_form_en.pdf


 

Budget: Budget limit not specified  

 
 
RDA Deadline: 1.6.20, 2.9.20  
 
Deadline: 15.6.20, 15.9.20 

 

Call for Proposals  Guidelines  Application Form  Criteria for Awarding Grants    Back to Table 

 

 
 
 

 
 

Radala Foundation for ALS Research 

Application for Advanced Research Grants In ALS 
 

The goal of the foundation is to provide research grants for the study of the understanding of the 

basic causes of the disease. These awards are not directed to clinically related projects for patient 

care. Investigators active in ALS research or in broadly related fields are encouraged to submit 

proposals relevant to ALS. 

 
Research Fields: Basic research in ALS.  

Budget and Period: Up to 200,000 CHF for 2 years.  

 

 

RA Deadline: 16.6.20 
 

Deadline: 30.6.20 
 
 

Call for Proposals   Back to Table 

 

 
 
 

 
 

https://www.ulverscroft-foundation.org.uk/grants/
https://www.ulverscroft-foundation.org.uk/grants/guidelines/
https://www.ulverscroft-foundation.org.uk/wp-content/uploads/2019/06/GrantApplicationFormJune2019.pdf
https://www.ulverscroft-foundation.org.uk/grants/criteria-for-awarding-grants/
https://www.radala-foundation.com/index.html


Aplastic Anemia and MDS International Foundation  

2020 Grant Cycle 
 

For over 30 years, AAMDSIF has provided financial support for research that leads to new insights 

into the causes of bone marrow failure diseases and to the development of new therapeutic 

approaches. 

 

Research Fields: The Aplastic Anemia and MDS International Foundation, Inc. (AAMDSIF) is 

pleased to help researchers dedicated to the study of bone marrow disorders, advance the 

understanding, prevention and treatment of the following bone marrow disorders: 

• Aplastic Anemia (focus on acquired) 

• Myelodysplastic Syndromes (MDS) 

o MDS transition to Acute Myeloid Leukemia (AML) 

• Overlap between Myelodysplastic Syndromes and Myeloproliferative Neoplasms (MDS/MPN) 

o Includes Chronic Myelomonocytic Leukemia (CMML) 

• Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) 

• Pure Red Cell Aplasia (PRCA) 

 
Budget and Period: Grants in the amount of $60,000 over two years (30K each year) will be 
awarded to eligible national and international researchers, for qualified projects. 
 

RA Deadline (LOI): 17.5.20 
 

Deadline (LOI): 29.5.20  
 
RA Deadline (Full, by invitation): 10.9.20 

Deadline (Full, by invitation): 30.9.20 

 

Call for Proposals  2020 Grant Cycle guidelines  grant recipients  Home Page  Back to Table 
 

 

 סדנאות וכנסים

 
 

 
 

 האקדמיה הצעירה הישראלית

https://www.aamds.org/glossary/terms#bone_marrow_failure
https://www.aamds.org/professionals/fund-your-research
https://www.aamds.org/sites/default/files/2020%20RFP%20AAMDS.pdf
https://www.aamds.org/professionals/fund-your-research/grant-recipients
https://www.aamds.org/


 

Academix  

 
 האקדמיה הצעירה פועלת לחיזוק הקשר בין חוקרים מתחומי דעת שונים וחיבור בין חוקרים במוסדות השונים. 

המשלב בין זמן שקט לכתיבה ומחקר אישי, לבין  אקדמיקס, בשנית כינוס כתיבה אינטרדיסציפלינרי, מנו במסגרת זו, יז

 מפגשים עם מדענים מעולמות שונים.

מדעי הרוח, מדעי החברה, מדעים מדויקים ומדעי  -זהו כינוס אקדמי המיועד לחוקרים מצטיינים מכל תחומי הדעת

 החיים.

 
 

 באירוח הכפרי של קיבוץ מורן. 17.9.2020-13ה -הכינוס יתקיים בימים א

 

תקציר קורות חיים )כעמוד( ופירוט תחום המחקר )כחצי  merav@academy.ac.il להרשמה נא לשלוח לכתובת 

 . ההרשמה בתשלום.1.5.20-עמוד(, לא יאוחר מ

 
 בחזרה לטבלה     תכנית הכנס

 
 
 

 

 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,

 

 :לתשומת לבכם, מספר הודעות מטעם רשות המחקר

 

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

ור פעילות מחקרית של חברי במסגרת מודל המחקר ולכן גם האוניברסיטה תעשה שימוש בכלי זה לצורך ניט

 וכדומה. קפ"מ, קריטריוניםהסגל 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.ilוהרשמה אנא פנו באימייל: לפרטים 

 

 בחזרה לטבלה    ORCIDמדריך 

 
 

 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.

 י העריכה.. בקשות אלו יקבלו קדימות במתן שירותהפורטלאת הבקשה יש להגיש דרך 

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

mailto:merav@academy.ac.il
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/03/Academix-2020.pdf
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
http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/portal-for-research-and-development


 
 בחזרה לטבלה

 

 חוקרים יקרים, לתשומת ליבכם: 

 מהיום, המאמר שלכם יכול לזכות לחשיפה גדולה יותר!

 .  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 נוסףהכלולים בחבילה זובכל כתבי העת  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 

 

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

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

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

 כזה והמאמר יועבר לפרסום במסלול הפתוח באופן אוטומטי.

 

תמש בדוא"ל המוסדי בעת שליחת המאמר למערכת הנכם מתבקשים להשלצורך 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

 קרנות פנימיות -ת מימון אפשרויו

 

 

 אתר רשות המחקר

 הנחיות כלליות

 

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

          03-9371402 

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


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

 alonaba@ariel.ac.il : האימייללשלוח אותו לכתובת 

 

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

 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/forms/587-Matching_Fund_Application_4ed_10.11.17.doc
mailto:alonaba@ariel.ac.il

