
 

 

  

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

27.4.20 – 5.5.20 

 הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה 

 

 
  

 טבלת קולות קוראים

  

 מילות מפתח קול קורא
מתאים 

 לפקולטות
    

 

משרד העבודה, הרווחה 
 והשירותים החברתיים

  

פניה לציבור החוקרים להגיש 
הצעות למחקרים לאור משבר 

 הקורונה
 

 
ההצעות יכולות להתייחס להשלכות המשבר 
על האוכלוסיות שבטיפול המשרד, על אלו 

העלולות להפוך להיות אוכלוסיות בטיפולו, על 
 .השלכות המשבר על מדיניות רווחה ועוד

 

  

 

 הקרן הלאומית למדע
  

 מענק לפרסום ספרים
השתתפות הקרן בהוצאות לאור 

 של מחקרים במדעי הרוח
  

תכנית לפוסט דוקטורנטים במדעי 
 החברה

 
 

 
תכנית זו מיועדת לסייע בהוצאה לאור של 

רות מחקר מדעי במדעי הרוח,  חיבורים שהם פֵּ
תחומי הגובל במדעי הרוח ומחקר -מחקר בין

 תרבות, ניתוח שיח ותקשורת בדגש איכותני.
 
  
-השתלמות בתר –לתכנית שני מסלולים 

דוקטורט -דוקטורט בחו"ל והשתלמות בתר
כל תחומי מדעי החברה נכללים  .בארץ

 בתוכנית.

 

  

 

המרכז הישראלי לקידום 
 המחקר בתחבורה חכמה

 

 *דחיה של מועד ההגשה* 
 

 
 

לקורונה;  הקשורים חכמה בתחבורה מחקרים
תחבורתיים; פתרונות לוגיסטיקה פתרונות 

ומערכות אוטונומיות; תחבורה ציבורית; 
 התנהגות משתמשי דרך; עוד...

 
 

 
 

    



 קורא קול
 חכמה תחבורה בנושאי מחקרים

 )לקורונה )קורונע הקשורים
 

 

Israel Institute For 
Advanced Studies 

Call for Research Groups 
2022-2023 

  
Call for Individual 

Fellowships 2022-2023 

 

 

Proposals may cover any research 
topic from all disciplines including 

interdisciplinary research, and must 
seek to be innovative with potential 

impact on their research field. 

 

    

 

Massage Therapy 
Foundation 

MTF Research Award 

 
Awards are granted to support high 
quality, independent research which 

contributes significantly and directly to 
the knowledge of massage therapy 

and/or its application. 

 

    

 

Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) 

Health Security 
& Pandemics Challenge 

 

 
 

A wide variety of topics, including the 
Corona virus 

 

    

 

Tourette Association of 
America 

 

Support for Research 
Consortia and Collaborative 

Research Projects 
  

American Brain Foundation 
Partnership 

  

 

 

Large issues relevant to TS 

 

 

 

 

    

 

Pulmonary Fibrosis 
Foundation (PFF) 

 PFF Scholars Program 

Letter of Intent (LOI) 

 

 
 

Advancing research that improves the 
understanding of pulmonary fibrosis 

and/or that could translate into 
successful therapies in 

the following areas: Basic Science/ 

Translational Research/ Clinical 

Research/ Epidemiological 

Research/  Health Services Research 

 

    



 

  

 •● עדכונים ותזכורות •●

  
    

 

 אוניברסיטת אריאל
 הרשות למחקר ופיתוח

 
 *דחיה של מועד ההגשה*

 

 קול קורא לעידוד פעילות 

 במרכזי מחקר

 

 

 כל התחומים

 

 

  

  
 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 רשות המחקר
  

 -קורסים מקוונים לכתיבה מדעית 
 לתקופת הקורונה

  
לתקופת  -קורסים מקוונים לכתיבה מדעית 

 הקורונה
  

 

    

  
 
  

  

 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 פתוחים:

Broad Agency Announcement (MRMC-BAA) 2020 

Special Operations Command (SOCOM) 2018 

 

 לקבלת מידע נוסף אודות הקולות הקוראים אנא פנו

 ני תאריך ההגשה,לרשות המחקר לא יאוחר מאשר שלושה שבועות לפ

 ונשמח לסייע לכם בברור הפרטים ובתהליך ההגשה.

  

    

https://ebrap.org/eBRAP/public/Program.htm?clientAcronym=CDMRP
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!

 להעלות נושאים חדשים, שמות של גופי מימון ולהעיר הערות בכל עת ניתן 

 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

  
          

           
           

  
 

 

 
 

 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

  

 פניה לציבור החוקרים להגיש הצעות למחקרים לאור משבר הקורונה
  

 
המערך כולו פועל ללא לאות לסייע לפרטים  .הקורונה מעמיד את מערך הרווחה בפני אתגרים ייחודיים ומורכביםמשבר 

עדיין קשה להעריך את מלא ההיקף של השלכות המשבר על מערך  .ולמסגרות באופנים שלא התנסה בהם בעבר
 .ותהרווחה ועל האוכלוסיות שבטיפולו, אך אנו צופים כי תהיינה לו השלכות רב

 .המשרד מאמין כי המשבר יוביל למחקרים מקומיים ובינלאומיים רבים ומעוניין להיערך לכך מבעוד מועד
  

המשרד מזמין להגיש הצעות מחקר ראשוניות בנושאים שלדעתכם חיוני להתחיל כבר עתה לחקור או  :תחומי המחקר
ההצעות יכולות להתייחס להשלכות המשבר על שיהיה חיוני לחקור בעקבות המשבר, הנוגעים להשלכות ארוכות טווח. 

האוכלוסיות שבטיפול המשרד, על אלו העלולות להפוך להיות אוכלוסיות בטיפולו, על השלכות המשבר על מדיניות 
 .רווחה ועוד

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


  
 .בהצעה, בהיקף של עמוד לכל היותר, יש לציין את נושא ומטרות המחקר, שאלות המחקר והשיטות לביצועו

 ברכה הצעות למחקרים מכל הסוגים: המשרד יקדם ב
        מחקרי שדה כמותניים/איכותניים 

        סקירות ספרות 

        סקירות על דרכי התמודדות בינלאומית 

        מחקרי ביג דאטה 

        ...ועוד 
 .המשרד ישתדל להעמיד לרשות החוקרים נתונים הקיימים ברשותנו

 .שהמטרה היא זיהוי הנושאים למחקר, ניתן להציע יותר מהצעה אחתמכיוון 
 

 .טופס מקוון להגשת הצעה למחקר בנוגע לקורונה את ההצעה ניתן להגיש באמצעות מילוי
  

  YosefA@molsa.gov.il :אלקטרונילבירורים ניתן לפנות באמצעות הדואר ה :פרטים נוספים
  

 בחזרה לטבלה  קול קורא
 

 

 
 

 
 

 הקרן הלאומית למדע

  

 מענק לפרסום ספרים

 השתתפות הקרן בהוצאות לאור של מחקרים במדעי הרוח
  

רות מחקר מדעי במדעי הרוח, מחקר בין תחומי הגובל במדעי -תכנית זו מיועדת לסייע בהוצאה לאור של חיבורים שהם פֵּ

 הרוח ומחקר תרבות, ניתוח שיח ותקשורת בדגש איכותני.

 

 :התכנית מחולקת לשני מסלולים

 השתתפות בעלות ההוצאה לאור     .1

 ועריכהסיוע בהוצאות מקדמיות כגון תרגום      .2

חוקר רשאי להגיש בקשה אחת בלבד בכל מחזור )על אותו כתב יד ניתן לבקש הן הוצאות מקדמיות, הן עזרה בהוצאה 

 לאור(

  

 תחומי הגובל במדעי הרוח ומחקר תרבות,-: מדעי הרוח, מחקר ביןתחומי מחקר

 ניתוח שיח ותקשורת בדגש איכותני.

  
      להגיש ספר שהוא סיכום של מחקר ארוך או אסופת מאמרים המתפרסמת לראשונה. ניתן 

     :אין להגיש במסגרת תכנית זו 

o       ספר יובל וזכרון 

o       Proceedings 

o       תרגומי יצירות 

https://survey.gov.il/he/CoronaResearch
mailto:YosefA@molsa.gov.il
https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/molsa-corona-research-call-5-4-2020


  
  :תקופה ותקציב

        מהתקציב הנדרש להוצאת הספר %50עד  - השתתפות בעלות ההוצאה לאור 

        מההוצאות %100עד  -סיוע בהוצאות מקדמיות כגון תרגום ועריכה 

 
 2.7.20תאריך אחרון להגשת ההצעה לרשות המחקר: 

  
 (13:00)עד השעה  5.7.20תאריך אחרון להרשמה להגשת בקשה: 

  
 (13:00)עד השעה  15.7.20תאריך אחרון להגשת ההצעה לקרן: 

 
 בחזרה לטבלה  אתר הבית  ISF online  הנחיות  קול קורא

  

 
  

 תכנית לפוסט דוקטורנטים במדעי החברה
  

 מטרות התכנית:

         במדעי החברה בישראל ולאפשר להם להתמסר להשתלמות שתוביל  מצטייניםלקדם חוקרים צעירים

 לעצמאות מחקרית ומקצועית

        דוקטורנטים -צעות עידוד ההשתלמות של פוסטלתרום תרומה נכבדה לקידום מדעי החברה בארץ באמ

בנושאי מחקר חדשניים ופורצי דרך. לכן מצופה מהמועמדים שישתלבו במערכת האקדמית בארץ 

 דוקטורט-לאחר תקופת ההשתלמות הבתר

         לחשוף חוקרים בתחילת דרכם האקדמית במדעי החברה למוסדות מחקר מובילים מן השורה

 הראשונה, בעיקר בחו"ל

         דוקטורט בארץ-דוקטורט בחו"ל והשתלמות בתר-השתלמות בתר –לתכנית שני מסלולים 

  

בית(: אנתרופולוגיה, גיאוגרפיה -: כל תחומי מדעי החברה נכללים בתוכנית, לרבות )לפי סדר האלףתחומי מחקר
ים, משפטים, סוציולוגיה, עבודה חברתית, חינוך, יחסים בינלאומיים, כלכלה, מדע המדינה, מנהל ציבורי, מנהל עסק

סוציאלית, פסיכולוגיה )למעט הצעות שמושא מחקרן הוא בחינת היבטים פיזיולוגים של תופעה(, קרימינולוגיה, תקשורת 
 .ומדעי המידע

  
 .2022/2021 –מלגת המחייה תינתן החל משנת הלימודים תשפ"ב  :תקופה ותקציב

        ם בהתאם לבקשת המועמד/ת, החלטת הוועדה וזמינות תקציביתהמלגות תינתנה לשנה או לשנתיי. 

        ש"ח לשנה למלגה )מסלול א 155,000עד  -דוקטורט להשתלמות בחו"ל -מלגות פוסט( 

        ש"ח לשנה למלגה )מסלול ב 77,500עד  –דוקטורט להשתלמות בארץ -מלגות פוסט( 

  

 
 5.7.20תאריך אחרון להגשת ההצעה לרשות המחקר: 

  
 (13:00)עד השעה  5.7.20תאריך אחרון להרשמה להגשת בקשה: 

  
 (13:00)עד השעה  19.7.20תאריך אחרון להגשת ההצעה לקרן: 

 
 לטבלהבחזרה   אתר הבית  ISF online  הנחיות  קול קורא

 
 

https://www.isf.org.il/#/support-channels/19/13
https://www.isf.org.il/Files/GuidelinesPublications_Heb_1722_1.pdf
https://login.isf.org.il/?v=1587551271238
https://www.isf.org.il/#/
https://www.isf.org.il/#/support-channels/36/14
https://www.isf.org.il/Files/GuidelinesSocialPostDoc_Heb_1727_1.pdf
https://login.isf.org.il/?v=1587551271238
https://www.isf.org.il/#/


 
 

 המרכז הישראלי לקידום המחקר בתחבורה חכמה
 קורא קול

 )לקורונה )קורונע הקשורים כמהח תחבורה בנושאי מחקרים
 

 *דחיה של מועד ההגשה*
 

 ,מחד הנוסעים והתנהגות התחבורה מערכת על משפיעה  , COVID-19 ,הקורונה נגיף של העולמית ההתפרצות
 בחודש מאי להוציא מתכנן המרכז המקורי, הזמנים לוח פי על מאידך. התחבורה למערכת חדשים אתגרים ויוצרת
 למימון ייעודי קול קורא להוציא הוחלט המצב, לאור זאת, , עם2020באוקטובר  יחל שמימונם למחקרים קוראים קולות

 .מידי אותם באופן להתחיל חשיבות ויש לקורונה הקשורים חכמה בתחבורה מחקרים של ראשוני
 

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

 וכו'( רובוטים אוטונומיות )רחפנים, ומערכות טיקהפתרונות לוגיס 

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

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

 עד סוף לניצול זמין יהיה והתקציב ,מאי אמצע עד שימומנו המחקרים את לאשר : המרכז צפוי תקופה ותקציב
 ₪  100,000יותר מ יהיה לא מקרה ובכל המוצע ולמאמץ המחקר לתקופת סביר להיות צריך התקציב ספטמבר,

 .למחקר
 

 4.5.20תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 10.5.20תאריך 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-26.4.2020.pdf


Israel Institute For Advanced Studies 

The Israel Institute for Advanced Studies (IIAS) is Israel’s primary institution for facilitating 
outstanding collaborative academic research. Their mission is to create multidisciplinary learning 
communities of academics from around the world who engage in joint research projects. With their 
fellowship at the Institute as the launching-pad for long-term interaction, the Institute contributes to 
the interchange of knowledge and the vitality of academic life in Israel and throughout the world. 

Call for Research Groups 2022-2023 

The IIAS invites scholars from Israel and abroad to submit Research Group (RG) proposals for the 
2022-2023 academic year. Research proposals may be submitted by initiator(s) affiliated with any 
academic institution in Israel or abroad. RG size is flexible, ranging from 5-8 core fellows, and each 
RG can include postdoctoral fellows. Scholars spend their residency at the IIAS, located at the 
Edmond J. Safra Campus in Givat Ram, Jerusalem.. 

Research Fields: Proposals may cover any research topic from all disciplines including 
interdisciplinary research, and must seek to be innovative with potential impact on their research 
field. 

Budget and Period: The IIAS academic year runs from September 1 to June 30. Proposals should 

include a request for a five- or ten-month residency period. Exceptions may be granted to Research 

Groups to be in residence for a three-month period (e.g. for experimental sciences). These are the 

possible options: 

        The ten-month residencies begin September 1 

        The five-month residencies begin September 1 or February 7 

        The three-month residencies begin September 1, February 7, or May 1 

The IIAS provides its fellows and visiting scholars with a nurturing and stimulating academic 
environment, as well as administrative support. Fellows from abroad receive a generous fellowship 
and family accommodation. 

Initiators are welcome to consult with the IIAS Director prior to submitting the proposal. To schedule a 
meeting please fill in the form HERE(Pre Proposal Form). 

RDA Deadline: Two weeks before the desired submission date 

Deadline: 10.9.20 - 1.12.20 

Call for Proposals   Home              

 

 
Call for Individual Fellowships 2022-2023 

  

IIAS invites scholars from Israel and abroad to submit proposals for an individual fellowship at the 
IIAS for the 2022-2023 academic year. Two or three scholars who collaborate on the same project 
should apply individually and state clearly that they wish to work together. 

https://iias.huji.ac.il/form/pre-proposal-form
https://iias.huji.ac.il/rgopencall
https://iias.huji.ac.il/about


Fellows spend their residency at the IIAS, located at the Edmond J. Safra Givat Ram campus of The 
Hebrew University of Jerusalem.  

  
Research Fields: Topics may cover any research area from any discipline and must seek to be 
innovative, with the potential to impact research in the field. The IIAS expectation is that the fellow’s 
residency will result in creative and original research that can be shared with the international 
research community. 

  
Budget and Period: The IIAS academic year runs from September 1 to June 30. Residencies are 
open for 10 months and 5 months and the proposal should contain the requested period of residency 
according to the following options: 

        10-month residencies beginning September 1 
        5-month residencies beginning September 1 or February 7 

  
The IIAS provides fellows with a nurturing and stimulating academic environment, as well as 

administrative support. Fellows from abroad receive a generous fellowship and subsidized 

accommodation. 

RDA Deadline: Two weeks before the desired submission date  

Deadline: 1.9.20 - 1.12.20 

Call for Proposals      Application Information   Home  Back to Table 

 
 

 
 

Massage Therapy Foundation 

MTF Research Award 
 

Research Fields: Awards are granted to support high quality, independent research which 
contributes significantly and directly to the knowledge of massage therapy and/or its application. 
Basic, applied, and translational research studies which investigate massage therapy as a wellness, 
medical, or health/mental health treatment and/or prevention intervention are supported. 
  
Budget and Period: Amount awarded is between $30,000 to $300,000 and must be used in the 

specific time period for which it has been awarded (can be used over the course of multiple years). 

RDA Round1 Deadline(LOI): 18.8.20 

Round1 Deadline(LOI): 1.9.20 at 5:00 pm EST. 

Full proposal by invitation only: 1.12.20 at 5:00 pm EST. 

https://iias.huji.ac.il/open.call.individual.fellowship
https://iias.huji.ac.il/IndividualFellowshipsApplication
https://iias.huji.ac.il/about


  

RDA Round2 Deadline(LOI): 15.1. 21 

Round2 Deadline(LOI): 1.2.21 at 5:00 pm EST.  

Full proposal by invitation only: 1.5. 21 at 5:00 pm EST. 

  

Call for Proposals   Research Award Guidelines  Instructions  Apply   Back to Table 

 
 

 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

Health Security & Pandemics Challenge 
 

MIT Solve is a marketplace for social impact innovation with a mission to solve world challenges. 
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is the latest in a series of infectious disease emergencies, 
including cholera, Ebola, SARS, Chikungunya, HIV/AIDS, and influenza. While scientists and drug 
developers, with support from governments and multilateral organizations, have been rushing to 
produce, test, and deliver vaccines and treatments, tech innovators also have a crucial role to play, 
both in the near term and to prevent and mitigate future disease outbreaks. 
In the near term, we need improved solutions for prevention, accurate detection, and rapid response. 

MIT  

 

Research Fields: Solve is seeking tech innovations that can slow and track the spread of an 

emerging outbreak, for example by improving individual hygiene, developing low-cost rapid 

diagnostics, analyzing data that informs decision making, and providing tools that support and protect 

health workers. 

At the same time, they cannot solely treat disease outbreaks reactively. Climate change and 
globalization leave us ever more vulnerable to future epidemics and pandemics, and it’s critical to be 
prepared. Solve is also seeking solutions that focus on preventative and mitigation measures that 
strengthen access to affordable primary healthcare systems, enhance disease surveillance systems, 
and improve healthcare supply chains. 
 
 
Budget and Period: If you are selected as a Solver, you’ll receive a $10,000 grant from Solve, as 
well as access to significant additional prize funding. Visit each Challenge page to learn more 
about prizes. 

  
RA Deadline: 4.6.20 

Deadline: 18.6.20 at 12pm ET 

https://massagetherapyfoundation.org/grants-and-contests/research-grants/
https://massagetherapyfoundation.org/wp-content/uploads/2020-Research-Award-Guidelines-X.pdf
https://massagetherapyfoundation.org/wp-content/uploads/Instructions-for-RA-RSG-Application.pdf
https://www.grantinterface.com/Home/Logon?urlkey=massagetherapy
http://solve.mit.edu/challenges


Health Security & Pandemics  Submit a Solution  Call for proposals   Current Challenges: Open For 

Solutions  FAQ   Back to Table 

 

 
 

Tourette Association of America 

 
 

Support for Research Consortia and Collaborative Research Projects 

 TAA has historically provided critical seed funding to research consortia working on large issues 

relevant to TS, including the TAA genetics consortium, neuroimaging consortium, behavioral 

sciences consortium, deep brain stimulation registry and Treating Tourette Together summit. These 

efforts have demonstrated a direct impact on the patient and research community. TAA aims to 

continue supporting research efforts like these, that crossover different scientific and medical 

disciplines and that encourage collaboration among researchers and institutions. 

        Funding may be requested for planning meetings and/or project support. 

        TAA will accept Letters of Inquiry (LOIs) for this funding mechanism on a rolling basis. Please 

submit LOIs and any questions to diana.shineman@tourette.org 

Deadline: ROLLING 

To Apply: Please email a letter of interest briefly describing your funding needs 

to diana.shineman@tourette.org 

Call for Proposals   Home  Back to Table   

  

 
  

  

https://solve.mit.edu/challenges/health-security-pandemics
https://solve.mit.edu/solution?id=93
https://solve.mit.edu/become-a-solver
https://solve.mit.edu/challenges
https://solve.mit.edu/challenges
https://solve.mit.edu/challenges/elevateprize/custom/faq-8#challenge-subnav-offset
https://tourette.org/research-medical/taa-neuroimaging-consortium/
https://tourette.org/research-medical/taa-behavior-sciences-consortium/
https://tourette.org/research-medical/taa-behavior-sciences-consortium/
http://tourette.org/media/45th-anniversary.pdf
mailto:diana.shineman@tourette.org
mailto:diana.shineman@tourette.org
https://tourette.org/research-medical/support-for-research-consortia-and-collaborative-research-projects/
https://tourette.org/


 
  
  

American Brain Foundation Partnership 

  

Clinical Research Training Scholarship in Tourette Syndrome Funded by the American Brain 

Foundation and the Tourette Association of America 

Research Fields: The Tourette Association of America is committed to making a difference in the 

lives of patients by supporting cutting edge clinical research and encouraging the next generation of 

Tourette researchers which is why we’ve partnered with the American Academy of 

Neurology/American Brain Foundation to support a 2020 Clinical Research Training Scholarship in 

Tourette Syndrome. 

Budget and Period: Each award will consist of a commitment of $65,000 per year for two years, plus 

a $10,000 per year stipend to support education and research-related costs for a total of $150,000. 

Supplementation of the award with other grants is permissible, but to be eligible to apply for this 

award, the other grant source(s) cannot exceed $75,000 annually. For additional information 

regarding this policy, visit aan.com/research-and-awards/aan-research-program/frequentlyasked-

questions/ 

RDA Deadline: 13.9.20 

Deadline: 1.10.20 

Call for proposals   Apply  Back to Table   

 
  

 

 
 

Pulmonary Fibrosis Foundation (PFF) 

  

https://aan.com/research-and-awards/aan-research-program/frequently-asked-questions/
https://aan.com/research-and-awards/aan-research-program/frequently-asked-questions/
https://tourette.org/american-brain-foundation-partnership/
https://aan.com/research-and-awards/clinical-research-training-fellowships/


PFF Scholars Program 

Letter of Intent (LOI) 

  
One of the primary missions of the Pulmonary Fibrosis Foundation (PFF) is to fund research that will 
ultimately lead to successful therapies to improve care and quality of life for those affected by 
pulmonary fibrosis (PF). As part of this commitment, the Foundation will support new research 
through its own grant award program and through partnership grants with other patient advocacy 
organizations. 
  
Research Fields: The Research Fund to Cure Pulmonary Fibrosis was established with the primary 
goal of 
funding innovative grants that offer a high likelihood of advancing research that improves the 
understanding of pulmonary fibrosis and/or that could translate into successful therapies in 
the following areas: 

        Basic Science 
        Translational Research 
        Clinical Research 
        Epidemiological Research 
        Health Services Research 
 

Budget and Period: The PFF Scholars Program is designed to support early stage researchers and 
provide career development opportunities to future leaders in the field of pulmonary fibrosis. Scholars 
will receive up to $50,000 over a two-year period.  
  
  
If you have questions about submitting research proposals, contact Zoe 
at zbubany@pulmonaryfibrosis.org. 
  
Announcement of Program – Call for Letters of Intent (LOIs) October 
  

RDA Deadline(LOI): Two weeks before the desired submission date. 

Deadline(LOI): November 

Full proposal by invitation only: March 

  
  
Call for Proposals   Guidelines  proposalCENTRAL  PFF Scholars  Home  Back to Table   
  
 

 

 ●• עדכונים ותזכורות •●
 

 

 
 

 אוניברסיטת אריאל

mailto:zbubany@pulmonaryfibrosis.org
https://www.pulmonaryfibrosis.org/medical-community/pff-research-funds
https://www.pulmonaryfibrosis.org/docs/default-source/medical-community-documents/pff-research-fund-program_final_2020-cycle.pdf?sfvrsn=a257938d_2
https://proposalcentral.com/
https://www.pulmonaryfibrosis.org/medical-community/pff-research-funds/pff-scholars
https://www.pulmonaryfibrosis.org/


 הרשות למחקר ופיתוח
 

 קול קורא לעידוד פעילות במרכזי מחקר

 

 *דחיה של מועד ההגשה*
 

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

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

 שנתי. -המחקר החליטה להקצות למטרה זו תקציב למענק דו

 

 :מטרת המענק

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

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

 

 :זכאות להגשת בקשה

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

 האחרונות והגישו דו"ח שנתי לפעילות מרכז המחקר.

 

 , 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': 

 21.5.20תאריך אחרון להגשה לרשות המחקר: 

 

 בחזרה לטבלה   501.1טופס    קול קורא

 

 

 

 
 

 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 

 : מניסוי לפרסום: אסטרטגיות בכתיבת מאמר מדעי4קורס 

  

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


  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. 

ובהתאם לתקציב שהוגדר, כאשר רשות המחקר שומרת לעצמה השתתפות רשות המחקר )על בסיס "כל הקודם זוכה" 
 את הזכות להגביל ו/או להגמיש את התמיכה, לפי נסיבות העניין(:

עבור  70%ז: מימון של החל משנה"ל תשע"חבר סגל שנקלט לסגל הבכיר במסלול רגיל או מומחה  .1
 ות בפועל., בהתאם לעל₪ 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
 , בהתאם לעלות בפועל.₪ 293מודולים. גובה המימון מרשות המחקר לא יעלה על  2

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

 Ram.Footnote@gmail.comיש להירשם ישירות מול העורך, ד"ר רם גל: 
 oritta@ariel.ac.il :ולכתב את אורית טסה מרשות המחקר

 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 חברי 

 וכדומה. קפ"מ, קריטריוניםהסגל 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

 

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
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 

 

 זכאים לפרסם , לפיו חוקרי המוסדלאחרונה 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 -מיוחד לפרטים נוספים אודות ההסדר ה

 

 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 

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 יברסיטה לצורך שיוך החוקר לאונ

 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.ilהצעות מחקר יש להעביר לרשות המחקר לאלונה בן עיון בדוא"ל:     ·      

          03-9371402 

לאחר מכן יש  ולהחתימו כנדרש. בקשה למימון משליםטופס  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

