
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

21.4.20 – 27.4.20 

 הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

 מילות מפתח קול קורא
מתאים 

 לפקולטות
    

 
 

המרכז הישראלי לקידום 
 המחקר בתחבורה חכמה

 
 קורא קול

 חכמה תחבורה בנושאי מחקרים
 )לקורונה )קורונע הקשורים

 

 
 

לקורונה;  הקשורים חכמה בתחבורה מחקרים
פתרונות תחבורתיים; פתרונות לוגיסטיקה 
ומערכות אוטונומיות; תחבורה ציבורית; 

 התנהגות משתמשי דרך; עוד...

 

  

 
 

המסלול  -המכללה למנהל 
 האקדמי

התחרות מרכז חת לחקר 
 והרגולציה

 
  2020קול קורא מרס 

 משבר הקורונה

 

 

הערכות מוקדמת לקראת משברים כלכליים 
גדולים וההתמודדות עם משברים רחבי היקף 

 שעה שהם מתרחשים. פירוט בקול הקורא

 

  



 
 

 המכללה האקדמית בוינגייט
 

 קורא קול
 מיוחד לגיליון מאמרים להגשת
 בתנועה העת כתב של

 

 

 

 פעילות גופנית והספורט

 

  

 

IJHPR call for papers on 

the Israeli response to the 

Corona epidemic 

 

 

How the Corona pandemic is affecting 

Israel and how Israel is responding to 

it. Public health, 

epidemiologic, economic, perspectives, 

will be welcomed.  

 

  

 

Russel Sage Foundation 

COVID-19 
Letters of Inquiry 

 

 

COVID-19 19 on all facets of American 

life  

 

  

 

Tuberous Sclerosis 

Alliance 

TS Alliance Research 

Grants Program 

2020 Grant Cycle 

 

 

Tuberous sclerosis 

complex;  phenotypic heterogeneity 

in TSC;  genetic, biologic, or 

environmental factors; TSC 

signaling pathways;  TSC disease 

models; clinical biomarkers or 

patient-reported outcome measures 

for TSC… 

 

 

  

 

Autism Science 

Foundation 
 

2020 Research Accelerator 
Grant 

 

 

Autism Spectrum Disorder 

 

 

  

The Children`s Heart 
Foundation  

                                            
2020 Independent Call for 

Research Proposals 

Congenital heart defect (CHD) 

research in clinical cardiology, 

translational research, population 

 

   



 
science, and advancement, prevention, 

detection of surgical and interventional 

techniques including. More detail in the 

call for proposals. 

 

 •● עדכונים ותזכורות •●
 

  

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
 רשות המחקר

 
 -קורסים מקוונים לכתיבה מדעית 

 לתקופת הקורונה
 

 
לתקופת  -קורסים מקוונים לכתיבה מדעית 

 הקורונה
 

 

  

 
 
  

 

 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 

 

    

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


 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.

 

  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 

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

 

 לפרטים נוספים
 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות

 
          

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


           
           

 
 

 
 
 

 
 

 המרכז הישראלי לקידום המחקר בתחבורה חכמה
 קורא קול

 )לקורונה )קורונע הקשורים חכמה תחבורה בנושאי מחקרים
 

 הנוסעים והתנהגות התחבורה מערכת על משפיעה  , COVID-19 ,הקורונה נגיף של העולמית ההתפרצות
 להוציא מתכנן המרכז המקורי, הזמנים לוח פי על מאידך. התחבורה למערכת חדשים אתגרים ויוצרת ,מחד

 להוציא הוחלט המצב, לאור זאת, , עם2020באוקטובר  יחל שמימונם למחקרים קוראים קולות בחודש מאי
אותם  להתחיל חשיבות ויש לקורונה הקשורים חכמה בתחבורה מחקרים של ראשוני למימון ייעודי קול קורא

 .מידי באופן
 

 כגון: הקורונה בעידן שונים תחבורתיים לפתרונות להתייחס ניתן :תחומי המחקר

 וכו'( רובוטים אוטונומיות )רחפנים, ומערכות פתרונות לוגיסטיקה 

 הנוסעים בריאות על שמירה תוך ציבורית תחבורה 

 נתונים לאיסוף דחיפות בהם ויש דרך משתמשי להתנהגות הקשורים מחקרים 
 .מיידי באופן במחקר להתחיל ויתרון דחיפות בו שחוקרים רואים אחר נושא כל
 

סוף  עד לניצול ראשוני במימון או ספטמבר, סוף עד להסתיים שיכולים יחסית קטנים מחקרים במימון *מדובר
הקורא  בקול המחקר להמשך בקשה להגיש יהיה ניתן כאשר גדול, יותר מחקר להתחיל כדי 2020 ספטמבר

 .השני בשלב המחקר מימון המשך מבטיחה אינה ראשוני מחקר מענק שקבלת לב שימו הכללי.
 

עד  לניצול זמין יהיה והתקציב ,מאי אמצע עד שימומנו המחקרים את לאשר : המרכז צפוי תקופה ותקציב
 יותר מ יהיה לא מקרה ובכל המוצע ולמאמץ המחקר לתקופת סביר להיות צריך התקציב ספטמבר, סוף

 .למחקר ₪ 100,000
 

 26.4.20תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 30.4.20תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה  קול קורא

 
 

 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/04/קול-קורא-תחבורה-חכמה-קורונע-19.4.2020.pdf


 

 
 

 המסלול האקדמי -המכללה למנהל 

 מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה
 

  2020קול קורא מרס 
 משבר הקורונה

 
הקורונה העולמית הפוקדת במלוא העוז מעוררת שאלות מורכבות מתחום התפר שבין כלכלה ומשפט. מגפת 

עסקים רבים, בעיקר קטנים ובינוניים, עומדים בפני חדלות פירעון. עובדים מוצאים לחל"ת וחוששים מפיטורין. 
של פיגועים  עצמאיים חוששים מסגירת עסקיהם. ההפחתה הדרמטית בשכר עבודה גורר מיתון ושרשרת

כלכליים החוצים את ענפי המשק: ענף התיירות קורס כתוצאה מהגבלות תנועה; שוק השכירות נפגע כתוצאה 
מקושי לשלם שכר דירה; גם שוק הרכב והליסינג נפגע מהמיתון; שוק ההון מדגים ירידות חדות בשערי מניות 

ם; בנקים צפויים להיפגע כתוצאה מקושי של ואג"ח, וכך נפגעים חסכונות ועתודות פיננסיות של חברות ואנשי
מערכת הבריאות, אשר אמורה לספק מענה רפואי בעת חירום, נמתחת עד קצה גבול  ;לווים להחזיר הלוואות

תנועת המניפה של המשבר מצדיקה לעיין בשאלות הקשורות להערכות מוקדמת לקראת משברים  .יכולתה
  .רים רחבי היקף שעה שהם מתרחשיםכלכליים גדולים, לצד הדרך להתמודד עם משב

 
חוקרות וחוקרים מוזמנים להגיש הצעות מחקר המעמידות למבחן סוגיה זו, במבט ענפי  :תחומי המחקר

 ובמבט כלל משקי. 

  ;המחקרים יכולים לעסוק בתיאוריה כלכלית ומשפטית 

  כלכליים גדולים שהתרחשו בארץ ובעולם ובלקחים שהופקו מהם. בלימוד מתוך משברים 

  מוזמנים מחקרים העוסקים בסוגית הכוח העליון במשפט ובכלכלה, ובאיזו מידה יש להכיר במשבר
 הקורונה כ"סיכול" המצדיק השתחררות מחיובים; 

 ,מענקים, כגון: דחיית מיסים, מתן  מחקרים העוסקים בשאלת האמצעים הכלכליים לטפל במשבר
 תמיכה ממשלתית בהלוואות בנקאיות וכד'.

  לצד שאלות כלכליות, מתעוררת בחריפות הסוגיה של רגולציה חוקתית בעתות משבר: הממשלה
מפעילה אמצעים דרקוניים המגבילים את חירות הפרט מכוח סמכויות מיוחדות לשעת חירום. אילו 

יות הפרט, וכיצד ניתן למנוע זליגה של מבחנים ואמות מידה יש להפעיל למיזעור הפגיעה בחירו
העולם הביטחוני אל התחום האזרחי? מהם המנגנונים הדמוקרטיים שראוי לאמץ כדי למנוע השגרה 

  ?של החירום
 

 על המחקר להיות רלוונטי למשק הישראלי ויש לגבש בסופו המלצות למדיניות. 
 

 , לתקופה של כשנה אחת.₪ 000,30 - ₪ 20,000מענק מחקר בטווח שבין סך  : תקופה ותקציב
 

 . שני הקריטריונים העיקריים לבחירה הם מצוינות מחקרית ותרומה למדינת ישראל
 .ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות 60הודעת המרכז תימסר למציעים בתוך 

 
 3.5.20תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 10.5.20תאריך הגשה לגוף המממן: 



 
 בחזרה לטבלה  אתר הבית  קול קורא

 

 
 
 

 

 
 

 המכללה האקדמית בוינגייט
 

 קורא קול
 מיוחד לגיליון מאמרים להגשת
 בתנועה העת כתב של

 
 בתחום מקצוע אנשי של מדעיים עובדתי והגיגים בידע שיתוף המציע תחומי-רב אקדמי עת כתב הוא בתנועה

 לצורך הכללה גבוהה להשכלה המועצה ידי על מוכר ,שפיט הוא העת כתב .והספורט הגופנית הפעילות
כתב העת בתנועה נעזר  .ת"הות של במודל התקציבים ונמצא ,בכיר מרצה רמת עד חוקרים של חיים בקורות

בסיקור עמיתים מחברי המערכת ומחוצה לה. משך הסיקור ממועד הגשת כתב היד למערכת עד שלושה 
 .חודשים

 
 :כתבי היד מתאפשרים בכמה קטגוריות

 
 .הכולל איסוף נתונים בכל שיטה מדעית מקובלתמחקר עובדתי: מאמר מקורי  •
 
 סקירת ספרות שיטתית: סקירה שיטתית מקורית של ספרות מדעית עדכנית כדי להציג ידע עובדתי.  •
 
 .סקירת ספרות תיאורית: מיועדת למאמרים היסטוריים וסוציולוגיים בלבד •
 
דעה: מאמר מקורי המציג דעה מבוססת עובדות ומפותחת באופן מדעי בנושא רלוונטי הבעת  •

 .לתנועה ולספורט
 
 .לוחות ו/או איורים( 2-3מקורות +  15מילים + מקסימום  1500מחקר קצר: )עד  •
 
תיאור מקרה: מאמר מעשי המתייחס לשיטת הערכה או התערבות ייחודית שמתבצעת במקרה  •

 .רים קטנהבודד או סדרת מק
 
ביקורת ספרים. סקירה של ספר חדש שיצא לאור ועוסק באחד מתחומי הדעת הנוגעים לכתב עת • 

 בתנועה.
 
 

 ostrovsky@wincol.ac.ilקשר:  ליצירת
 

 בחזרה לטבלה  אתר הבית  הגשת מאמר  הנחיות

 

https://www.colman.ac.il/sites/default/files/images/2020/kore_korona.pdf
https://www.colman.ac.il/heth_center
mailto:ostrovsky@wincol.ac.il
https://www.wincol.ac.il/?section=2162
https://abstracts.eventact.com/agenda/AgendaWelcome.aspx?Form=iLGI&c=i8gI&Event=imnM&lang=he
https://www.wincol.ac.il/bitnua/


 
 

 

 
 

IJHPR call for papers on the Israeli response to the Corona 

epidemic 

The Israel Journal of Health Policy Research (IJHPR) is interested in publishing a limited 
number of high-quality papers regarding how the Corona pandemic is affecting Israel and 
how Israel is responding to it. Public health, epidemiologic, economic, perspectives, will be 
welcomed.  Authors should relate to the policies adopted in Israel and, where relevant, may 
also choose to consider other policies that  might have been adopted.  Authors are also 
encouraged to analyze the Israeli situation against the background of broader international 
developments. 

A special panel of distinguished Israeli and international experts is being assembled to 
ensure a rigorous and expedited review process.  
 
Authors considering submitting a manuscript for this special thematic series should send a 
brief note about the planned manuscript to ijhpr.special@gmail.com  

Back to Table 

 
 

 
 

Russel Sage Foundation 

COVID-19 
Letters of Inquiry 

 
The Russell Sage Foundation was established by Margaret Olivia Sage in 1907 for “the 
improvement of social and living conditions in the United States.” It dedicates itself to 
strengthening the methods, data, and theoretical core of the social sciences in order to better 
understand societal problems and develop informed responses. 

mailto:ijhpr.special@gmail.com


 
 

Research Fields: Because of the effects of COVID-19 on all facets of American life, the 
Russell Sage Foundation is changing its immediate priorities for letters of inquiry for the May 
21, 2020, deadline. 
 
For this deadline, RSF will only consider LOIs that satisfy at least one of the following 
criteria: 

a) The research is so timely and time-sensitive that the project must start before April 1, 
2021; 
or, 

b) the research analyzes social, political, economic, or psychological disruptions 
resulting from the coronavirus crisis that affect social and living conditions in the 
United States. 
 

All LOIs must focus on issues related to the foundation’s core program areas and special 
initiatives: Behavioral Economics; Decision-Making and Human Behavior in Context; Future 
of Work; Race, Ethnicity, and Immigration; Social, Political, and Economic Inequality. 

 
Any LOIs submitted for the May 21 deadline must include an appendix of one or two pages 
that explains why the proposed research meets either or both criteria. This appendix does 
not count against the usual page limits for LOIs. 

 
Budget and Period: 

The award programs are the following: 

 

 Trustee Grants: Up to $175,000 

 Presidential awards: Up to $35,000 (no indirect costs). 
In rare circumstances, investigators may apply for up to $50,000 (no indirect 
costs) when the proposed research project has special needs for gathering data 
or gaining access to restricted-use data. 

Projects are limited to no more than two years. RSF may consider longer projects in 

exceptional circumstances. 

 
 
RDA Deadline: 7.5.20 

Deadline: 21.5.20 

* RSF will accept LOIs in all programs and special initiatives for the August 5, 2020 
deadline, with funding decisions made at the March 2021 board of trustees meeting, 
according to its usual guidelines. 
 

 
Call for Proposals   Submit   Research Grants  Budget Requirements  Letter of Inquiry (LOI) 
Writing Tips 
 

Back to Table 

https://www.russellsage.org/how-to-apply/application-deadlines
https://rsf.fluxx.io/user_sessions/new
https://www.russellsage.org/how-to-apply/project-presidential-awards
https://www.russellsage.org/how-to-apply/apply-project-grants/budget
https://www.russellsage.org/grant-writing-guidelines#loi
https://www.russellsage.org/grant-writing-guidelines#loi


 
 

 
 

Tuberous Sclerosis Alliance 

TS Alliance Research Grants Program 

2020 Grant Cycle 
 

The TS Alliance endeavors to stimulate, support and coordinate research that will lead to a 

cure for tuberous sclerosis complex (TSC) while improving the lives of those affected. Most 

TS Alliance research grants support small, focused projects that allow investigators to 

develop preliminary data to compete for funding from larger organizations such as the 

National Institutes of Health (NIH).  Other TS Alliance research grants support postdoctoral 

fellowships to encourage young investigators to engage in TSC research.  Many of these 

investigators will continue to pursue TSC research when they establish their own 

independent laboratories. 

 

Research Grants 
Research Fields: Research Grant proposals should address one of the following four high-

priority areas: 

 Understanding phenotypic heterogeneity in TSC, i.e., research on genetic, biologic, 

or environmental factors that might explain why TSC is so different from person to 

person 

 Gaining a deeper knowledge of TSC signaling pathways and the cellular 

consequences of TSC deficiency 

 Improving TSC disease models, whether cell-based, tissue-based, or animal models 

 Developing clinical biomarkers or patient-reported outcome measures for TSC, 

particularly those that assess disease burden or stratify an individual’s risk of 

progression or developing specific manifestations of TSC 

 

Postdoctoral Fellowships 

 



Research Fields: Postdoctoral Fellowship awards may support any type of basic or 

translational research relevant to TSC that provides an outstanding opportunity for the 

trainee’s professional growth. 

 

Budget and Period: Typical duration is two years. Can be shorter if appropriate for the 

project. 

Maximum total costs of $75,000 per year ($150,000 total). 

Postdoctoral Fellowship proposals must include up to $1,500 for travel expenses to attend a 

relevant scientific meeting. This is optional but strongly encouraged for Research Grant 

proposals. 

 

 

RA Deadline(LOI): 19.4.20 
 

Deadline(LOI): 27.4.20 at 11:59 pm Eastern 
 

Call for Proposals   full program guidelines  LOI application instructions  proposalCENTRAL   

standard award terms and conditions  Home Page  Back to Table 

 

 
 

 
 

Autism Science Foundation 
 

2020 Research Accelerator Grant 
 
 

The Autism Science Foundation invites applications for its Research Accelerator 

Grants. These grants are designed to expand the scope, speed the progress or increase 

the efficiency and improve final product dissemination of active autism research grants. 

 

Research Fields: Autism Spectrum Disorder. 

 
 

Budget and Period: Grants of up to $5000 are available to enhance, expand and enrich 

grants currently funded by other sources (including ASF). 

 

https://www.tsalliance.org/researchers/grants-and-funding/
http://www.tsalliance.org/wp-content/uploads/2020/03/2020-Program-Information-Update-3.18.20.pdf
http://www.tsalliance.org/wp-content/uploads/2020/03/2020-LOI-Instructions-Update-3.18.20.pdf
https://proposalcentral.altum.com/ProposalGI.asp?SectionID=5385&ProposalID=-1
https://www.tsalliance.org/wp-content/uploads/2018/12/181218-Standard-Grant-Conditions.pdf
https://www.tsalliance.org/


RA Deadline: 22.5.20 

Deadline: 12.6.20 (5:00 pm EST) 

Call for Proposals  Home Page  Submit   Back to Table 
 

 
 

 

 
 

The Children`s Heart Foundation  
 

2020 Independent Call for Research Proposals 
 

The Children's Heart Foundation was founded in 1996 and is the country's leading 

organization solely dedicated to funding congenital heart defect (CHD) research.  

Research Fields: The Children’s Heart Foundation funds life-saving, life-changing 

congenital heart defect (CHD) research in clinical cardiology, translational research, 

population science, and advancement, prevention, detection of surgical and interventional 

techniques including, but not limited to the following areas:  

 Genetics 

 Biochemistry 

 Pharmacology 

 Devices and procedural research (cardiac catheterization and surgery) 

 Neurodevelopmental and functional outcomes 

 Quality and policy regarding delivery of care, coverage, and access 

 Maternal environment and modifiable disease impact on fetuses with CHD 

 Fetal diagnosis and intervention 

https://autismsciencefoundation.org/what-we-fund/apply-for-a-research-accelerator-grant/
https://autismsciencefoundation.org/
mailto:grants@autismsciencefoundation.org


 Long-term care of adults with CHDs 

 Technological development and advancements 

Budget and Period: No single project may receive more than $100,000 in funds during any 

calendar year.  

RDA Deadline: 21.5.20 

Deadline: 5.6.20 (5 p.m. CT) 

 
Call for Proposals  Submit  Application Guidelines  Back to Table   

 

 

 

 •● עדכונים ותזכורות •●
 

 

 
 

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
 חקררשות המ
 

 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 
 : מניסוי לפרסום: אסטרטגיות בכתיבת מאמר מדעי4קורס 

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

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

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

 ות העניין(:שומרת לעצמה את הזכות להגביל ו/או להגמיש את התמיכה, לפי נסיב

https://www.childrensheartfoundation.org/for-researchers/
https://www.grantrequest.com/Login.aspx?ReturnUrl=%2fapplication.aspx%3fSA%3dSNA%26FID%3d35007%26sid%3d6123&SA=SNA&FID=35007&sid=6123
https://www.childrensheartfoundation.org/file_download/99cdcac3-2feb-4856-acdf-4c1160c9f39c
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/03/קורסים-מקוונים-לכתיבה-מדעית-אריאל-2020.pdf


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

 לעלות בפועל.
 50%: מימון של לפני שנה"ל תשע"זחבר סגל שנקלט לסגל הבכיר במסלול רגיל או מומחה  .2

, בהתאם לעלות ₪ 293מודולים. גובה המימון מרשות המחקר לא יעלה על  2עבור עד 
 בפועל.

 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   מכתב פרסום מרשות המחקר

 

 

 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 

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

 וכדומה. קפ"מ, קריטריוניםחברי הסגל לרבות בעניין: 

 

 ORCIDלפיכך, אנו מבקשים מכל חבר סגל לוודא שיש ברשותו חשבון 

 רית.מקושר לאוניברסיטת אריאל. רצוי גם לעדכן בחשבון את הפעילות המחק

 

 ובאתר רשות המחקר. כאןמדריך זמין לשימושכם 

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

 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.

 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

 
 בחזרה לטבלה

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
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


 

 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 Chargesמחייב תשלום מיוחד הנקרא  Open Access -)בד"כ פרסום מאמר ב

(APC).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. 

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

כל מה שצריך הוא לאשר כי אתם . Open Access -יישאל אם הוא רוצה לפרסם את המאמר ב

 מעוניינים במסלול פרסום כזה והמאמר יועבר לפרסום במסלול הפתוח באופן אוטומטי.

 

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

 המו"ל. למערכת

 .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 

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

 alonaba@ariel.ac.il : האימיילמכן יש לשלוח אותו לכתובת 

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


 

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

 


