
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

.2031.3 – 21.4.20 

 הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

 מילות מפתח קול קורא
מתאים 

 לפקולטות
    

 

 •●  COVID-19קורונה  •●
 

  

 

 הקרן הלאומית למדע
 

Kill Corona 
קול קורא לתמיכה במחקרים 

 בבלימת נגיף הקורונה
(SARS-CoV-2) 

 

 
 

מחקרים בסיסיים ויישומיים אשר מתמקדים 
בנושאים רלבנטיים להתפשטות הנגיף 

 ולפתוגנזה שלו
 פירוט בקול הקורא

 

  

 
המכון הלאומי לחקר שרותי 
הבריאות ומדיניות הבריאות 

 )ע"ר(
 

 למחקרים מיוחד קורא קול
 הקורונה מגפת בנושא

 

 

 : התחומים הבאים בדגש על מגפת קורונה

 ארגון שרותי בריאות ;

 כלכלת בריאות ; איכות שרותי בריאות.

 

 

  



 

Israel Atomic Energy 
Commission 

 
IAEC Computational 

Resources for Corona Virus 
Research 

 

 

launch of the COVID-19 High-

Performance Computing Consortium to 

provide COVID-19 researchers in Israel 

with access to free high-performance 

computing resources 

 

  

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
 רשות המחקר

 
 -מקוונים לכתיבה מדעית קורסים 

 לתקופת הקורונה
 

 
לתקופת  -קורסים מקוונים לכתיבה מדעית 

 הקורונה
 

 

  

 
המרכז לחקר נסיבות אסונות 

 נפגעים-פתע רבי
 

 - 3מידעון מס'  -שפת חירום 
המרכז לחקר נסיבות אפר"ן 

 אוניברסיטת אריאל
 

 

  קול קורא למאמרים בנושא חוסן
 ומגפות

 Hack The Virus 2020 Virtual 
Hackathon 

  כנס– NP1 ISRAEL 2020 
 

 

  

 

 •● מגוון קולות קוראים •●
 

  

 

 המוסד לביטוח לאומי
 

 קרן מחקרים
 

 

 מגוון רחב של נושאים

 בקול הקורא מפורט

 

  

 

 

 שירות בתי הסוהר
 

 מחקרים בשב"ס
 
 

 
 

מחקרים בתחומים הנוגעים לאסיר, לסוהר 
 ולסביבת בית הסוהר

 

    

 

 רשות ניירות ערך 

 המחלקה הכלכלית

 
 מלגת מחקר

 

 

פיתוח שוק ההון והסרת כשלים כלכליים 

ורגולטוריים; הגנה על ציבור המשקיעים; 

הגברת אמון המשקיעים והגברת מודעות 

 הציבור לסוגיות בשוק ההון ועוד...

 

   

 

Prostate Cancer 
Foundation (PCF) 

 

PCF Young Investigator 
Awards 

 

 

 

Prostate Cancer 

 

 

    



 

Diabetes Research and 
Wellness 

Foundation(DRWF) 
 

Research Grant 
 

 

diabetes; islet cell transplantation; 

macrovascular disease & neuropathy 

 

  

 

The Environmental 
Research & Education 

Foundation (EREF) 
 

General Request for 
Proposals: 

Research in Sustainable 
Solid Waste Management 

 

 

sustainable solid waste management; 

waste minimization; recycling; waste 

conversion to energy; biofuels; 

chemicals or other useful 

products;  waste-to-energy; anaerobic 

digestion; composting; other thermal or 

biological conversion technologies; 

strategies to promote diversion to 

higher and better uses;  landfilling 

 
 

    

 

The EMDR Research 
Foundation 

 

Research Grant Award 
 

 

mental health; education of mental 

health; three priority areas are detailed 

in the call for proposals 

 

 

  

 

The Michael J. Fox 
Foundation 

 
Request for Applications 

(RFA) 
 

environmental exposures, such as 

chemicals or toxic emissions; 

new environmental risk factors for 

Parkinson’s disease; 

evidence that clarifies the role in 

disease or quantifies the risk of known 

environmental factors 

 

  

 

 •● עדכונים ותזכורות •●
 

  

 

 ג'וינט ישראל

 ישראל מעבר למגבלות
 

הזמנה לקבלת הצעות לביצוע 
 מחקר 

 הערכה לתכנית "שווים בספורט"

 

 

 הערכת לתכנית

 :"שווים בספורט"

שילוב אנשים עם מוגבלות בפעילות גופנית 

 מותאמת / פעילויות ספורט

 

 

  

 

 אשל –ג'וינט ישראל 

קרן  -קרנות הביטוח הלאומי 
 סיעוד

 
 

  



 

מחקר מלווה לתכנית "תיאום 
 טיפול"

 

מחקר מלווה לתכנית שמטרתה לצמצם את 

הפיצול בטיפול באוכלוסייה המבוגרת, 

 בתחומים השונים

 

 •●סדנאות וכנסים  •●
 

  

 

 מכללת אורנים

 

 קול קורא לכנס השנתי למחקר,

 יצירה והוראה:

 חינוך בהוויה מפוצלת

 

 

 

 

 

 

  

 
 
  

 

 הודעות רשות המחקר

 

    

 
 :בכםילתשומת ל

 
 אפשרויות מימון פתוחות מאת משרד הביטחון האמריקני:מגוון 

Department of Defense (DOD) 

 בתכנית:

Congressionally Directed Medical Research Program (CDMRP) 

 אפריל: קולות קוראים לחודש

Amyotrophic Lateral Sclerosis Research Program (ALSRP) 

 
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

 לרשות המחקר לא יאוחר מאשר שלושה שבועות לפני תאריך ההגשה,

 ונשמח לסייע לכם בברור הפרטים ובתהליך ההגשה.

 

 

    

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


  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

 

 

 

 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

 
          

           
           

 
 

 •●COVID-19קורונה  •●

 
 

 
 

 
 

 הקרן הלאומית למדע
 

Kill Corona 
 קול קורא לתמיכה במחקרים בבלימת נגיף הקורונה

(SARS-CoV-2) 

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


 
 בצהריים(. 13:00)עד השעה  7.4.2020המועד האחרון להרשמה להגשת הבקשה הוא 

 .לאחר מועד זה לא ניתן יהיה להירשם להגשת בקשה בשנה הזו

 
בעולם, ובכלל זה בישראל, יצרה צורך דחוף  - CoV-SARS 2ההתפשטות הנרחבת והמהירה של  תחום המחקר:

 בקידום מהיר של מחקרים בסיסיים ויישומיים אשר מתמקדים בנושאים רלבנטיים להתפשטות הנגיף ולפתוגנזה שלו. 
 אות להלן(:מחקרים שימומנו במסגרת התכנית עשויים לכלול, בין השאר )אך אינם מוגבלים רק לדוגמ

 

 פיתוח גישות חדשות, רגישות ונרחבות לזיהוי הנגיף באוכלוסייה 

 חקר הפתוגנזה ומנגנון ההדבקה של הנגיף ופיתוח טכנולוגיות חדשות לריסון ההדבקות 

 אפיון ההיבטים האימונולוגיים הקשורים לריסון המחלה הנגרמת על ידי הנגיף 

  19חקר הסרולוגיה הכרוכה במחלתCOVID - 

 19ם הפיתוח של חיסון סביל או פעיל כנגד קידוCOVID - 

  פיתוח מודלים אמינים למחלתCOVID-19  בתרביות תאים או בחיות ניסוי 

 בחינת תרופות קיימות שעשוי להיות להן אפקט מרסן על המחלה הנגרמת על ידי הנגיף 

 פיתוח תרופות חדשות כגד הנגיף 

 ם על הידבקות, מהלך המחלה וחיזוי התפרצויותגורמים גנטיים, אפיגנטיים וסביבתיים המשפיעי 
 עתידיות

  19מחקרים אפידמיולוגיים בנושא COVID-  עם השלכות למדיניות בתחום בריאות הציבור 
 

ביולוגיה תאית  ,אימונולוגיה, וירולוגיה, פרמקולוגיה –המחקרים יכולים לכלול מגוון נרחב של תחומים וגישות, ובכללם 
ומולקולרית, אפידמיולוגיה, גנטיקה ואפיגנטיקה, דיאגנוסטיקה, פיתוח טכנולוגי, גישות חישוביות ועוד, וכן שילובים בין 

 גישות שונות.
 

לכל  ₪ 720,000המענקים ניתנים לתקופה של שנה עד שנתיים. סכום המענק המרבי יהיה  תקציב ותקופת מחקר:
 .₪ 120,000ציב סעיף בעבור ציוד ייעודי למחקר בסכום שלא יעלה על התקופה. ניתן לכלול בתק

 
 .ניתן להגיש בקשה לתכנית זו במקביל לבקשה או למענק בכל אחת מתכניות הקרן, מלבד בתכנית זו*
 
 

 . 2020במרץ  31-אתר הקרן יפתח להרשמה והגשה לתכנית עד יום שלישי ה
 

 (13:00)עד השעה   7.4.20תאריך אחרון להרשמה להגשת בקשה: 

 18.4.20תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (13:00)עד השעה   21.4.20תאריך הגשה לגוף המממן: 

בתהליך ההגשה לקרן הלאומית למדע, על החוקר להירשם לתוכנית אליה הוא מעוניין להגיש.  - הערה חשובה

רק רשות המחקר רשאית להגיש את ההצעה לאחר שהחוקר מגיש את ההצעה במערכת המקוונת לרשות המחקר, 

 . אין בידי החוקר את האפשרות במערכת להגיש את ההצעה ישירות לקרן הלאומית למדע.לקרן

 בחזרה לטבלה   אתר הקרן  ISF onlineמערכת   קול קורא והנחיות

 

 

 
 

 המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות )ע"ר(
 הקורונה מגפת בנושא למחקרים מיוחד קורא קול

https://www.isf.org.il/Files/Announcement/Guidelines_Kill%20Corona.pdf
https://login.isf.org.il/
https://www.isf.org.il/#/


 
 מילים 350הצעה מקדמית עד 

 

( קובע את תפקידי מועצת הבריאות וביניהם: מעקב אחר ביצוע החוק, עריכת 1994)  חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד
ממלכתי ולהעריך המטרה העיקרית היא ללוות את ביצועו של חוק ביטוח בריאות  .מחקרים, סקרים וחוות דעת מקצועיות

 את השפעתו על שרותי הבריאות בישראל, איכותם, יעילותם ועלותם. 
 המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות נקבע על ידי מועצת הבריאות כגוף האחראי לביצוע המטלות

 .הנ"ל
 :בתוך כך נקבעו שלושה נושאים תחומים עיקריים בהם מוזמנות הצעות מחקר

 ותי הבריאותארגון שר 

 כלכלת הבריאות 

 איכות שרותי הבריאות 

  
: בצל מגפת הקורונה מוזמנות בזאת הצעות למחקרים שיוסיפו ידע, שיוכלו להתממש בהקדם ושיש בהם תחום המחקר

 .בכדי לסייע בהתמודדות הנוכחית של המערכת עם המגפה ובהכנת תשתית להתמודדויות עתידיות עם סוגיות דומות
 

 שני מסלולים:: תקופה ותקציב
 

 מחקר רגיל: 

 , לתקופת זמן בטווח של שנה עד שנה וחצי. ₪ 150,000 - ₪ 100,000היקף תקציבי של 

 

 :מחקר מקיף 

 , לתקופת זמן בטווח של שנתיים עד שלוש שנים. ₪ 300,000עד 

 
 18.4.20תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 15:00בשעה  20.4.20תאריך הגשה לגוף המממן: 

    בחזרה לטבלה   כניסה למערכת לניהול מחקרים   הסבר על תהליך ההגשה והנחיות כלליות   קול קורא

 

 
 

 
 

Israel Atomic Energy Commission 
IAEC Computational Resources for Corona Virus Research 

 
The IAEC announces the launch of the COVID-19 High-Performance Computing Consortium to 

provide COVID-19 researchers in Israel with access to free high-performance computing resources 

(via NegevHPC cluster) that can significantly advance the pace of scientific discovery in the fight to 

stop the virus. 

  
Research Fields: Researchers in Israel are invited to submit COVID-19 related research proposals 
to the consortium via this short and simple online form, which will then be reviewed and matched with 
computing resources by our review committee. We intend to quickly assess the public health benefit 
of the work and coordinate the allocation of the group’s powerful computing assets (Approximately 55 
Teraflops). 

 

http://israelhpr.org.il/research-grants/
http://israelhpr.org.il/wp-content/uploads/2020/03/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA-3.2020-1.pdf
http://nihpr.org.il/


In emergencies please contact us via www.negevhpc.com 
 
Call for proposals   Back to Table 

 

 
 

 
 

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
 רשות המחקר

 
 לתקופת הקורונה -קורסים מקוונים לכתיבה מדעית 

 
 רשות המחקר מציעה לחברי הסגל הדרכות מקוונות בנושא כתיבה מדעית לתקופת הקורונה:

 
 : עקרונות הכתיבה המדעית האפקטיבית1קורס 
 : אסטרטגיות לכתיבת הצעת מחקר מנצחת2קורס 
 : האנטומיה של הצעת מחקר3קורס 
 : אסטרטגיות בכתיבת מאמר מדעי: מניסוי לפרסום4קורס 

 
  מידע מלאהקורסים מועברים ע"י ד"ר רם גל, 

 
למשתתף בהרשמה לכל  ₪ 235למשתתף, או  ₪ 293כל קורס מורכב ממספר מודולים )שיעורים(. התשלום למודול: 

 המודולים בקורס מסוים. 
השתתפות רשות המחקר )על בסיס "כל הקודם זוכה" ובהתאם לתקציב שהוגדר, כאשר רשות המחקר שומרת לעצמה 

 את הזכות להגביל ו/או להגמיש את התמיכה, לפי נסיבות העניין(:

עבור  70%ז: מימון של החל משנה"ל תשע"חה חבר סגל שנקלט לסגל הבכיר במסלול רגיל או מומ .1
 , בהתאם לעלות בפועל.₪ 615מודולים. גובה המימון מרשות המחקר לא יעלה על  3עד 

עבור עד  50%: מימון של לפני שנה"ל תשע"זחבר סגל שנקלט לסגל הבכיר במסלול רגיל או מומחה  .2
 ם לעלות בפועל., בהתא₪ 293מודולים. גובה המימון מרשות המחקר לא יעלה על  2

 ידי חבר הסגל מקק"מ/קפ"מ.-היתרה תשולם על
 

 יש להירשם ישירות מול העורך, ד"ר רם גל:
Ram.Footnote@gmail.com 

 :ולכתב את אורית טסה מרשות המחקר
oritta@ariel.ac.il 

 יש לציין במייל מאיזה תקציב לחייב את עלות ההדרכה.
 

   בחזרה לטבלה   מידע מפורט אודות הקורסים, המודולים והעורך   פרסום מרשות המחקרמכתב 

 

 
 

http://www.negevhpc.com/
https://www.negevhpc.com/single-post/2020/03/29/IAEC-Computational-Resources-for-Corona-Virus-Research
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/03/קורסים-מקוונים-לכתיבה-מדעית-אריאל-2020.pdf
mailto:Ram.Footnote@gmail.com
mailto:oritta@ariel.ac.il
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/03/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/03/קורסים-מקוונים-לכתיבה-מדעית-אריאל-2020.pdf


 
 

 נפגעים-המרכז לחקר נסיבות אסונות פתע רבי
 ז לחקר נסיבות אפר"ן אוניברסיטת אריאלהמרכ - 3מידעון מס'  -שפת חירום 

 
 קול קורא למאמרים בנושא חוסן ומגפות .1
2. Hack The Virus 2020 Virtual Hackathon 
 NP1 ISRAEL 2020 –כנס  .3
 

   בחזרה לטבלה  לינק למידע המלא
 

 
 

 
 

An Open Letter to Researchers Studying the Coronavirus (COVID-19) 
 

 
 

 •● מגוון קולות קוראים •●

 
 

 

 
 

 המוסד לביטוח לאומי
 קרן מחקרים

 

, המוסד רשאי לתת מענקים למחקרים 1995 –משולב(, התשנ"ה לחוק הביטוח הלאומי )נוסח  36בהתאם לסעיף 

ובדיקות ניסיוניות של תוכניות בתחומי הביטוח הסוציאלי והרווחה, במטרה להרחיב את הידע והתשתית המחקרית 

-בתחומי פעילותו של המוסד לביטוח לאומי, לשם תכנון הביטוח הסוציאלי, ובנושאים הנוגעים למדיניות החברתית

 ., שוק העבודה ושירותי הרווחהכלכלית

 : נושאי מחקר עיקריים למימון:תחום מחקר

 

  ,תוכניות הביטחון הסוציאלי שעליהן מופקד המוסד לביטוח לאומי )מטרות התוכניות, מבנה ומאפיינים

 .כללי זכאות, רמת הכיסוי והאוכלוסייה הזכאית והלימות הגמלאות(

  הביטחון הסוציאלי בטווח הקצר, הבינוני והארוך והתפתחותו לאורך זמןמימון. 

 דמוגרפיה והתפתחותה בהקשר של הביטחון הסוציאלי. 

https://members.smoove.io/view.ashx?message=h44803766O130546150O228849O130469831&r=1009
KIp-4xhV0eKrg2IEQYRlD5DFmGsaD2tUfqTNcVXtc3PDRXkZEkHEDg-IqsxK8tcS0akqhJTSwdi4fdILhLHtwzZQVlvsey6vvSU9lbMJM_GK4wo3lwkAKSvcT7LRY8Jaz1ChEW15SO7Ce7O725rTYQ7


 שיוויון ופערים, לרבות פערים בהזדמנויות, בהקשרם לתחומים הרלוונטיים -רמת החיים, עוני, אי

 .לביטחון הסוציאלי במובנו הרחב

 פנסיה ומערכות רווחה אחרות, הנלוות לעבודהשוק העבודה, לרבות עובדים זרים ,. 

 מגמות עולמיות והשפעתם הישירה והעקיפה על מערכות הביטחון הסוציאלי. 

 שירותים חברתיים ושירותי רווחה בכסף ובעין. 

 מערכות המיסוי והשלכותיהן על הביטחון הסוציאלי במובן הרחב. 

  חברתית והשפעתם על החברה בישראל-המדינה, המדיניות הכלכליתתקציב. 

  פיתוחים טכנולוגיים לטובת הביטחון הסוציאלי )רובוטיקה בשירות המבוטח(, בתחומי הסיעוד, הנכות

 .או הזיקנה

  :הצעות שעניינן הקמת בסיסי נתונים בלבד )סקר שאינו חלק ממחקר( יזכו לתיעדוף במקרים הבאים

ואיסוף מידע   ידע לאומיים חדשים המשמשים חוקרים רבים, או תחומי חקירה מגווניםיצירת מאגרי מ

 .על צרכים של אוכלוסיות בסיכון או במצוקה כלכלית

 

 :השנה תינתן עדיפות גבוהה למחקרים העוסקים בנושאים הבאים

 .מדדים לאיתנות פיננסית של תוכניות הביטוח הסוציאלי 

 מודלים  –ייה מהציבור )עובדים ומעסיקים( אל מול מימון ממשלתי מימון הביטוח הסוציאלי דרך גב

 וניסיון בינלאומי.

 .מודלים לחיזוי הרכב האוכלוסייה בישראל ליובל הבא, לצרכים שונים של פעילות הביטוח הלאומי 

 .השוואות בינלאומיות על נושאים ממוקדים שעל סדר היום של הביטוח הלאומי 

 ראלי, שיספק הערכות שוטפת על השפעת צעדי מדיניות על מצב פיתוח מודל חברתי למשק היש

 הכלכלית, העוני ומידת אי השיוויון בחברה.  הרווחה

 .מודלים של פנסיה תעסוקתית חובה, כולל היבטים של השוואה בינלאומית 

 

 .₪ 200,000עד  תקציב:

  200,000מחקר שעלותו הכוללת עולה על ₪: 

 נק בהשתתפותם של גורמים נוספים. המוסד רשאי להתנות את אישור המע

 .במקרה דנן, יציג החוקר אישור למימון משלים בעת הגשת המסמכים לחתימה על ההסכם

  400,000מחקרים שתקציבם הכולל עולה על ₪: 

 , וזאת כאשר המחקר כרוך בבניית בסיסי הנתונים שאינו קיים,במקרים חריגים בלבדיאושרו 

 .נתונים רחב היקף. עדיפות תינתן להצעות למאגרי נתונים הרלוונטיים למוסדאו כשמדובר בסקר ליצירת מאגר 

 

 17.12.20, 16.6.20תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 31.12.20, 30.6.20תאריך הגשה לקרן: 

 

 בחזרה לטבלה  הנחיות -קרן מחקרים    טופס בקשה למענק מחקר   קול קורא

 

 

 
 

 
 

 שירות בתי הסוהר
 

 מחקרים בשב"ס
 

https://www.btl.gov.il/Mediniyut/BakashatNetunim/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/research1/Documents/ManakMechkar.docx
https://www.btl.gov.il/Mediniyut/BakashatNetunim/Documents/%D7%A7%D7%A8%D7%9F%20%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf


תפישה כי לצד התועלת האפשרית לארגון, יש עניין לאקדמיה פתיחות הארגון לעריכת המחקרים מבוססת על ה
בהרחבת הידע ובעריכת מחקרים )באמצעות עבודת תיזה, דוקטורט, או מחקר איש סגל אקדמי( בתחומים הנוגעים 

  .לאסיר, לסוהר ולסביבת בית הסוהר
 

שירות בתי הסוהר מאפשר עריכת מחקרים אקדמיים בנושאים הנוגעים לתחומי עיסוקו ואחריותו.  תחום המחקר:
המחקרים יכולים להיות במגוון רחב מאוד של נושאים, כגון אחזקת אסירים, בחינת תכנית הטיפול באסירים, נושאים 

 .הקשורים בסגל הארגון ועוד
 

 .שב"ס יאפשר מחקרים ללא עלות מצדותקציב: 
 .ים חריגים ובתיאום עם החוקר ייתכן צירוף איש שב"ס למחקרבמקר

 
 
 

 שבועיים לפני מועד ההגשה הרצוי לשב"סתאריך הגשה לרשות המחקר: 
 

 .הצעות המחקר אפשר להגיש בכל עת, ללא הגבלת זמןתאריך הגשה לקרן: 
 

 .ודנה בכל בקשות המחקר המגיעות לשב"ס אחת לרבעון * הועדה מתכנסת

 
 בחזרה לטבלה  מחקרים ופרסומים   טופס בקשת אישור לביצוע מחקר בשב"ס  עמוד הקול הקורא

 

 
 רשות ניירות ערך 
 המחלקה הכלכלית

 מלגת מחקר

המחלקה הכלכלית מבצעת מחקרים כלכליים במטרה להרחיב את בסיס הידע וההבנה של שוק ההון ובמטרה להרחיב 
את מגוון הכלים למחקר ולמעקב אחר השוק. חלק ממחקרים אלה נערכים באמצעות שיתופי פעולה בין המחלקה ובין 

משאבים הזמינים למחקר ברשות במטרה להגדיל את אנשי מחקר ואקדמיה. מטרת שיתופי הפעולה היא להרחיב את ה
 .התפוקה ואת רוחב היריעה שלו. שיתופי הפעולה נעשים בין היתר באמצעות מלגות שמעמידה הרשות לחוקרים אלה

 
המחלקה הכלכלית של רשות ניירות ערך קוראת להגשת הצעות מחקר בנושאים בעלי השלכות על  תחום מחקר:

 ל בכלל, ובנושאים בעלי זיקה לתחומי פעילות הרשות ומטרותיה בפרט.מדיניות בשוק ההון בישרא
בין נושאים אלו: פיתוח שוק ההון והסרת כשלים כלכליים ורגולטוריים, הגנה על ציבור המשקיעים, הגברת אמון 

 .המשקיעים והגברת מודעות הציבור לסוגיות בשוק ההון

 

 לא צוין בקול הקורא. תקציב ותקופת מחקר:
  

 שבועיים לפני מועד ההגשה הרצוי לרשות לניירות ערךך הגשה לרשות המחקר: תארי
 

 .הצעות המחקר אפשר להגיש בכל עת, ללא הגבלת זמןתאריך הגשה לקרן: 

 

 בחזרה לטבלה  מחלקת מחקר, פיתוח וייעוץ כלכלי אסטרטגי    מחקרי המחלקה הכלכלית   קול קורא

 

 
 

 

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/mehkarim?chapterIndex=2
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/mehkarim/he/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%AA%20%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2%20%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%A1.doc
https://www.gov.il/he/departments/guides/mamrim
http://www.isa.gov.il/GeneralResearch/Documents/IsaFile_271014.pdf
http://www.isa.gov.il/GeneralResearch/179/Pages/default.aspx
http://www.isa.gov.il/ABOUT/OrganizationalStructure/EconomicsDepartment/Pages/default.aspx


 
 

Prostate Cancer Foundation (PCF) 
 

PCF Young Investigator Awards 
 

 
The Prostate Cancer Foundation champions investment in human capital to fast-forward solutions for 

prostate cancer with the ultimate goal of ending death and suffering from metastatic prostate cancer. 

Research Fields: The PCF seek applications from early-career basic scientists, medical oncologists, 

pathologists, urologists, radiologists, radiation oncologists, public health experts, bioinformaticians, 

bioengineers, or professionals from any other field that could contribute to the end of prostate 

cancer.  Applicants may be working in basic, translational, computational or clinical research and 

need not be trained specifically in prostate cancer research to be highly competitive.  

They especially encourage young investigators working on prostate cancer health disparities to 

apply. 

Budget and Period: PCF Young Investigator Awards will be three (3) years in duration and will 

provide $75,000 per year. 

 

RDA Deadline: 4.5.20 

Deadline: 18.5.20, 3:00 pm (EDT)  

Call for Proposals    RFA    Home Page   Online Submission  Back to Table 
 

 
 

 
 

Diabetes Research and Wellness Foundation(DRWF) 
 

Research Grant 

 

 

The Diabetes Research and Wellness Foundation  is a non-profit was founded to help and find the 

cure for diabetes and until that goal is achieved, to provide the care needed to combat the 

detrimental and life-threatening complications of this terrible disease. 

 

Research Fields: DRWF accepts research applications related to finding the cause, prevention, 

treatment, and cure of diabetes and its complications. 

https://www.pcf.org/science-impact/for-researchers/open-rfas/
https://res.cloudinary.com/pcf/image/upload/v1584383738/2020_YI_Awards_RFA_Rev.1.1_gotpjb.pdf
http://www.pcf.org/
https://pcf.smartsimple.com/s_Login.jsp


Currently, the Foundation’s area of primary interest and focus are islet cell transplantation, 

macrovascular disease & neuropathy. All other research proposals will not be reviewed. 

 

Budget: The maximum available for each project is $50,000 per year for a maximum of two years. 
 

 
RDA Deadline: 16.6.20, 16.12.20 
 

Deadline: 30.6.20, 30.12.20 
 

Call for Proposals  Guidelines  Cover Sheet   Funded Research  Back to Table 

 

 
 
 

 
 

The Environmental Research & Education Foundation (EREF) 

General Request for Proposals: 

Research in Sustainable Solid Waste Management 
*Pre- Proposals should be between 1 to 2 pages*  

EREF is a non-profit organization and is one of the largest sources of funding for solid waste 

research in North America. 

 
Definition of Solid Waste Used in this RFP 

 

It should be noted that EREF defines solid waste to include: 

 municipal solid waste (e.g. residential, commercial, institutional) 

 construction & demolition debris 

 certain industrial wastes (e.g. exploration & production waste, coal ash) and 

 other wastes typically managed by the solid waste industry or generated by the public not 

included in the above items (e.g. electronic waste, disaster debris, etc). 

Agricultural wastes (that aren’t handled by the waste industry), nuclear waste, and land applied 

wastewater treatment sludge are generally not included in this definition. 

 

Research Fields: Pre-proposal topics must relate to sustainable solid waste management practices 

and pertain to the following topic areas: 

1. Waste minimization 

2. Recycling 

3. Waste conversion to energy, biofuels, chemicals or other useful products.  This includes, but 

is not limited to, the following technologies: 

https://www.diabeteswellness.net/apply-funding
https://www.diabeteswellness.net/grant-guidelines
https://www.diabeteswellness.net/sites/default/files/Grant%20Application%202015.pdf
https://www.diabeteswellness.net/funded-research


o Waste-to-energy 

o Anaerobic digestion 

o Composting 

o Other thermal or biological conversion technologies 

4. Strategies to promote diversion to higher and better uses (e.g. organics diversion, market 

analysis, optimized material management, logistics, etc.) 

5. Landfilling 

Desirable aspects of the above topics, in addition to or as part of hypothesis driven applied research, 

also include: economic or cost/benefit analyses, feasibility studies for untested technologies or 

management strategies, life cycle analysis or inventory, and analyses of policies that relate to the 

above. 

 

 

Budget and Period: Previously awarded grants have ranged from $15,000 to over $500,000 with the 

average grant amount in recent years being $160,000.  Typical project durations are about 2 years.  

 

RA Deadline(LOI): 20.4.20, 19.11.20 
 

Deadline(LOI): 1.5.20, 1.12.20 
 
Pre-proposals will be accepted starting from 15 days prior to the deadline date and up to the close of 

business (5:00 p.m. eastern time) on the deadline date. 

 

Call for Proposals  Pre-proposal summary template   Home Page   Submit    Back to Table 

 

 
 

 
 

The EMDR Research Foundation 
 

Research Grant Award 
*Available for post-doc or Faculty members* 

 

The EMDR Research Foundation is dedicated to the promotion of quality, unbiased research in 

EMDR Therapy and other scientific approaches to mental health, as well as the education of mental 

health professionals and the public. 

 

Research Fields: Areas of Priority 

The current (2020) research priorities were adopted by the EMDR Research Foundation in 

December 2013: 

 

1st Priority – Advancing Evidence Based Practice:  

https://erefdn.org/research-grants-projects/how-to-apply-for-grant/
https://erefdn.org/wp-content/uploads/2019/11/2019-Updated-EREF_Pre-proposal_Template.docx
https://erefdn.org/
https://erefdn.infoready4.com/


Increase the availability of quality EMDR research in areas where we already have a foot-hold in the 

literature but where more evidence is needed. Specifically, those areas are in the use of EMDR 

therapy to treat: 

 Anxiety 

 Depression 

 Military PTSD 

 Phantom Limb Pain 

 To enhance recovery from the impact of cardiac events and the diagnosis and treatment of 

cancer 

 

2nd Priority – Addressing the Global Burden of Trauma:  

Investigate the use of EMDR in natural or man-made disaster responses, by determining the 

effectiveness of the following protocols: early intervention protocols, the child or adult group 

protocols, or the use of EMDR standard protocols in disaster response. 

 

3rd Priority – Building Clinical Evidence:  

There are a number of areas where EMDR therapy is being used, clinical observations are positive, 

and there are some research indicators of success. However, more research is needed to build a 

body of literature in these populations or diagnostic categories, including but not limited to: 

 Addictions 

 Eating disorders 

 Dissociative disorders 

 Additional medical/somatic conditions 

 Suicide prevention and/or to address the impact of suicide 

  

These priorities apply to research across the lifespan, so that a study might address, for example, 

adolescent addiction, or geriatric depression. 

 
 

Budget and Period: Grant awards of up to $50,000 are available for post-doctoral students or 
university faculty. The project can proceed for up to two years. 

 
 

RA Deadline: 17.6.20 

Deadline: 1.7.20 

Call for Proposals   Online Application Form   Home Page   Back to Table 
 

 
 

 
 

The Michael J. Fox Foundation 
 

Request for Applications (RFA) 
 

 

https://emdrresearchfoundation.org/research-grants/
https://emdrresearchfoundation.org/research-grants/25000-to-50000-emdr-research-grant-award/#1539356389918-d76ec3ad-9f59
https://emdrresearchfoundation.org/


The Michael J. Fox Foundation (MJFF) exists for one reason: to accelerate the next generation of 

Parkinson’s disease (PD) treatments. In practice, that means identifying and funding projects most 

vital to patients; spearheading solutions around seemingly intractable field-wide challenges; 

coordinating and streamlining the efforts of multiple, often disparate, teams; and doing whatever it 

takes to drive faster knowledge turns for the benefit of every life touched by PD. 

 

Research Fields: The purpose of this Request for Applications (RFA) is to investigate environmental 

exposures, such as chemicals or toxic emissions, that increase the risk of PD and/or influence 

disease progression. 

Applications should focus on studies that achieve one or more of the following goals:  

•Identify new environmental risk factors for PD. 

•Contribute evidence that clarifies the role in disease or quantifies the risk of known 

environmental factors. 

 

Budget and Period: Up to $400,000 for up to two years.  

 

RDA Deadline (Pre-proposals): 30.4.20 

Deadline (Pre-proposals): 14.5.20 (5 p.m. US ET) 

 
RDA Deadline (Full, by invitation): 19.8.20 

Deadline (Full, by invitation): 2.9.20 (5 p.m. US ET) 

Call for Proposals  RFA and application template  Application Portal  Application Guidelines   

Open Programs   Back to Table   

 

 

 •● עדכונים ותזכורות •●
 

 
 

 

 
 

 ג'וינט ישראל

 ישראל מעבר למגבלות
 

 הזמנה לקבלת הצעות לביצוע מחקר 

 תכנית "שווים בספורט"הערכה ל

https://www.michaeljfox.org/grant/investigating-environmental-factors-increase-risk-parkinsons-disease
https://www.michaeljfox.org/sites/default/files/media/document/Environmental%20Factors%20Fall%202020%20RFA%20Documents_1.zip
http://mjff.smartsimple.com/
https://www.michaeljfox.org/news/application-guidelines?administrative-guidelines=
https://www.michaeljfox.org/funding-opportunities


 

 *הארכת מועד הגשה*

 

ג'וינט ישראל מזמינה בזאת הצעות לביצוע מחקר הערכה לתכנית "שווים בספורט", מטעם "ישראל מעבר למגבלות", 

 שהינה שותפות בין מדינת ישראל, ג'וינט ישראל וקרן משפחת רודרמן.

 
 :תנאי סף

 ניסיון בביצוע לפחות שני מחקרי הערכה של תכניות בתחום החברתילחוקר הראשי מטעם המציע 

 ושילוב בין מחקר איכותני וכמותי.

 

 : כל אדם עם מוגבלות יוכל להשתלב בפעילות גופנית מותאמת/פעילות ספורט חזון התכנית

 על פי בחירתו בקרבת מגוריו.

 
צירוף אנשים ללא מוגבלות  ל סוגי המוגבלות )כולל: אנשים בגילאי נוער ומבוגרים עם כאוכלוסיית היעד של התכנית

 .)לפעילויות

 
באר שבע, נתניה,  -בחמש רשויות מקומיות בפריסה ארצית  2019התכנית החלה לפעול כפיילוט ברבעון הראשון בשנת 

ת במטרה להנגיש ולעודד אנשים עם מוגבלות לעסוק בפעילות גופני -אום אל פחם, עכו ומועצה אזורית עמק חפר 

בין המענים השונים שניתנו עד כה: הנגשת פעילויות ומתקנים, גיוס משתתפים שאינם  .בהתאמה אישית, בקהילה

 .פעילים, גיוס והכשרת מאמנים ומתנדבים, פתיחת קבוצות חדשות ושילוב פרטני בחוגים ובתשתיות קיימות

 

 מטרות ותוצרי ההערכה:

 ,בחינת פעולות ותפוקות -הפעילות לצורך תיעוד, למידה ושיפור בדגש על יישום ליווי  (א

 בחינת שביעות רצון, בחינת חוזקות וחולשות והגשת המלצות, לקראת הרחבה ו/או הארכה ו/או 

 .שינוי של התוכנית

 דיווח מקצועי, נגיש ואיכותי המהווה בסיס לשיחה משמעותית וקבלת החלטות אסטרטגיות,  (ב

 .ס מידע על הצלחות ואתגרים בתוכנית סביב תפוקות ותוצאות, עם שותפים ובעלי ענייןמבוס

 שימושים בתוצרי מחקר ההערכה (ג

 כדי הפעלת הפיילוט  כלים ללמידה לוועדת ההיגוי ולמנהלי ומפעילי התכנית כדי לשפר את המודל תוך .1

 שנים(. 3)

ים בהטמעת התכנית והגדלת היקפיה )במידה כלים לתיאור הישגים ואתגרים לשותפים ומממנים פוטנציאלי .2

 והמודל יוכיח אפקטיביות עבור קהל היעד ועבור המערכת(.

 
 חודשים 18: תקופה ההסכם היא תקופה

 

 13.5.20תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (13:00)עד השעה  27.5.20תאריך הגשה לקרן: 

 

 בחזרה לטבלה  שאלות ותשובות  מודעה   קול קורא

 

 
 

 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/02/Call_for_Proposals_Joint_ShavimPesport_04.2020.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/02/Call_for_Proposals_Joint_ShavimPesport_04.2020_Announcement.docx
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/03/שאלות-תשובות-שווים-בספורט.pdf


 
 

 אשל –ג'וינט ישראל 
 קרן סיעוד -קרנות הביטוח הלאומי 

 

 מחקר מלווה לתכנית "תיאום טיפול"
 

 *הארכת מועד הגשה*

 

 במחקר להגיש הצעות אשל מזמינים חוקרים וגופים העוסקים -קרן הסיעוד במוסד לביטוח לאומי וג'וינט ישראל
 לעריכת מחקר מלווה לתכנית "תיאום טיפול".

 
 במערכות השירותים. למרות ההתפתחות המשמעותית בשרותי הרווחה והבריאות לזקנים בישראל, קיים פיצול רב

  הפיצול בא לידי ביטוי ברמת המדיניות לרבות פיצול מבני בין המשרדים השונים ותחומי אחריותם, עקרונות הטיפול

 בפועל ופיצול מבחינת הפריסה הגאוגרפית. 

 

ניצול של -ניצול יתר של שירותים מסוימים לצד תת חוסר התיאום בין השירותים השונים גורם לבזבוז משאבים, 

 .משאבים אחרים, לסרבול רב וקושי של הזקנים ובני המשפחה לקבל מידע למי עליהם לפנות בשעת מצוקה ומשבר

 .השירותים מעסיקה את מעצבי המדיניות בארץ ובעולם סוגיית הפיצול במערכת

 

 יישובים ברחבי הארץ. 33-: התכנית יוצאת ליישום באודות התכנית

מערכת הבריאות במסגרת התכנית, תוקם עבור כל יישוב יחידת תיאום טיפול משולב, שתשמש מנגנון המשלב בין 
 .ומערכת הרווחה ומספקת שירותים מותאמים לזקנים עם בעיות מורכבות החיים בקהילה

 

 :מטרות

  שימוש נרחב יותר במגוון שירותים בקהילה הניתנים על ידי כלל המערכות 

  השגת איזון ו/או שימור או שיפור מצבו של הזקן עם בעיות מורכבות והבטחת התאמת השירותים והמסגרת
 .תאם למצבו ורצונו של הזקןבה

 ביסוס האמון ויכולת השליטה של הזקן ומשפחתו במערכות נותני השירות. 

 

 הטמעת שינוי מבני ומקצועי במערך שירותי הבריאות והרווחה המסופקים לזקנים עם בעיות מורכבות. 

 

 :שאלות המחקר

o  התכנית משפרת או משמרת את מצבו של הפרט בקהילה בהשוואה לקבוצה מקבילה בהיבטים של חיזוק האם

מערכת התמיכה הבלתי פורמלית, עליה בתחושת השליטה והאוטונומיה בקבלת החלטות של הזקן ומשפחתו, 

הזקן עליה בתחושת האמון של הזקן ומשפחתו במערכות נותני השירות. האם השירותים הותאמו לצורכי 

 ?ורצונותיו? האם הידע של הזקן ומשפחתו לגבי השירותים גדל? האם חל שינוי במצבו של הזקן לשביעות רצונו

 

o .יתרונות וחסרונות בהשוואה בין מודלי הפעולה של התכנית 

 
o האם מערך שיתופי הפעולה בין השירותים השתפר בעקבות התכנית ונבנו דפוסי עבודה משותפים? 

 
o ידת יחס עלות תועלת של התכניתהבניית מודל לאמ. 

 
 .א' 15למסמך הקול הקורא, סעיף  10אנא עברו על תנאי הסף בעמ' 

 
 . ₪ 600,000: תקופה ותקציב

 .31.12.22תקופת ההסכם הינה החל ממועד החתימה ועד ליום 



 

 . שהגישו את ההצעות שקיבלו את ניקוד הביניים הגבוה ביותר, יוזמנו לריאיון שלושת המציעים 

 
 

 19.4.20תאריך אחרון להגשת הצעות לרשות המחקר: 

 (14:00)עד השעה  30.4.20תאריך אחרון להגשת הצעות לקרן: 

 

 הבחזרה לטבל   עמוד הבית   נספחים   קול קורא

 

 

 •●סדנאות וכנסים  •●
 

 

 
 

 מכללת אורנים
 

 קול קורא לכנס השנתי למחקר, יצירה והוראה:

 חינוך בהוויה מפוצלת
 *הארכת מועד רישום*

 

 המציאות הישראלית בת ימינו רוויה מאבקים, עימותים, אפליה ויחס מדיר ומפצל כלפי קבוצות אוכלוסייה שונות.

 סות, עמדות ומגמות חברתיות.מהגיל הרך ועד האקדמיה, כגורם בעל השפעה על תפי –במציאות זו ניצב עולם החינוך 

הכנס יעסוק במקומם של החינוך וההוראה כגורם מאחד, הפועל ליצירת "טוב משותף" בתוך ההוויה הישראלית 

 המפוצלת ל"שבטים" ומגזרים.

 

 ., במכללת אורנים16:00 – 9:00, בין השעות 2.7.20הכנס יתקיים ביום חמישי, 

 

 :נושאי הכנס

 חינוכיות בחברה הישראלית בראי זמנים עברו.-חברתיותסוגיות  -

 אוטופיות של טוב משותף וממשותן ההיסטורית. -

 תרבותיות הישראלית.-פולמוסים בחברות מקוטבות והרלוונטיות של מחקרן לרב -

 גישות, שיטות ועשייה. -תרבותית ומשתנה -חינוך והוראה בחברה רב -

 תרבותיות מגוונות.-קדמיה בסביבות רבהזהות המקצועית של המורה, המחנך ואיש הא -

 הכשרת מורים לקראת מציאות מפוצלת. -

 היבטים מחקריים ומעשיים. –השדה החינוכי במקום מכיל ומאחד  -

 
 .טופס זהחוקרים המעוניינים לקחת חלק בכנס מוזמנים להגיש הצעה באמצעות 

 
 20.4.20 תאריך הגשה :

 : סוגי ההצעות שניתן להגיש

 הצעה להצגת מחקר 

 הצעה לעשייה בתחום ההוראה 

 

 בחזרה לטבלה   קוראקול 

 

 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/03/Call_for_Proposals_Joint_TeumTipul_04.2020.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/03/call_for_Proposals_Joint_TeumTipul_04.2020_Nispahim.docx
http://www2.jdc.org.il/he/jobs/2482
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0hsIcebVAkyJLAbfxLk0BHi_bld-_eIDIXOIfAmNYRVPPlQ/viewform
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/03/קול-קורא-מאחד-מפוצלת.pdf


 

 

 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,

 

 :לתשומת לבכם, מספר הודעות מטעם רשות המחקר

 

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

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

 וכדומה. קפ"מ, קריטריוניםהסגל לרבות בעניין: 

 

 ORCIDלפיכך, אנו מבקשים מכל חבר סגל לוודא שיש ברשותו חשבון 

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

 

 ובאתר רשות המחקר. כאןמדריך זמין לשימושכם 

 .מעשית ע"י אסיה צ'רניאבסקי מרשות המחקר ORCIDום חמישי מועברת סדנת מדי י

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

 

 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.

 . בקשות אלו יקבלו קדימות במתן שירותי העריכה.הפורטלש להגיש דרך את הבקשה י

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

 
 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 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 -ספים אודות ההסדר המיוחד לפרטים נו

 

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

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

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
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


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

 והמאמר יועבר לפרסום במסלול הפתוח באופן אוטומטי.

 

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

 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 -אפשרויות מימון 

 

 

 אתר רשות המחקר

 הנחיות כלליות

 

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

          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.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

