
 

 

  

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

11.5.20 – 19.5.20 

 הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה 

 

 
  

 טבלת קולות קוראים

  

 מילות מפתח קול קורא
מתאים 

 לפקולטות
    

 

 מפעל הפיס

מועצת הפיס לתרבות 
 ולאמנות

  

פרסי מפעל הפיס לאמנויות 
 ולמדעים ע"ש לנדאו

 

 
 פרסי מפעל הפיס בתחומים הבאים :

 Healthy Aging-  הזדקנות
 בריאה

 מחקר אסטרופיזיקה וחלל 
 מחקר בארכיאולוגיה 
  סוציאליתמחקר בעבודה 

פרס מפעל חיים על תרומה לשיפור איכות 
 חיי החברה בישראל בתחום הרפואה

 

 

  

 

Angelman Syndrome 
Foundation 

Angelman Syndrome 
Research Proposals 

 

 
Angelman Syndrome; Developmental 

delays; Seizures; A happy 
demeanor; Sleep problems;   

Lack of speech 
heterozygous effect of non-UBE3A 

genes in deletion;    
increasing UBE3A after therapies or for 

some subtypes of AS; 
therapies and potential for 

improvement; 
Symptomatic therapies that impact the 

daily life of people with Angelman 
syndrome and their familie 

 

 

  



Motor Neurone Disease 
Association (MNDA) 

Biomedical Research 
Projects 

 

 
The MND Association supports 

biomedical research on Amyotrophic 
Lateral Sclerosis and related 

conditions, in all relevant disciplines. 

 

    

 

Bial Foundation 

Funding for Scientific 

Research 2020/2021 

 

 

Psychophysiology; Parapsychology 

 

    

 

John Templeton 

Foundation  

Small Grants 

Large grants 

 

 

Various fields in the Social and Natural 
sciences. 

 

    

  

 •● קולות קוראים פנימיים •●

  
    

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
 הרשות למחקר ופיתוח

 

 בנושא למחקרים קורא קול
 קורונה

 

 

לתקופת  ורלוונטיות הצעות מחקר אקטואליות

 קורונה

 

  

 
 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 הרשות למחקר ופיתוח
 

מלגת גייל לתלמידי מחקר 
מצטיינים עבור השתלמות 

 מחקרית בחו"ל

 

 

 לא מוגבל לתחום

 

  

 
 •● עדכונים ותזכורות •●

 

  

 

המרכז הישראלי לקידום 
 המחקר בתחבורה חכמה

 
 קורא קול

 חכמה תחבורה בנושאי מחקרים
 )לקורונה )קורונע הקשורים

 
 *דחיה נוספת של מועד ההגשה*

 

 
 

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

 התנהגות משתמשי דרך; עוד...

 
 

 
 

    



  
 
  

  

 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

 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

  

    

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


  
 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות

  
          

           
           

  
 

 

 

 
 

 
 

 מפעל הפיס
 מועצת הפיס לתרבות ולאמנות

  

 פרסי מפעל הפיס לאמנויות ולמדעים ע"ש לנדאו
 

פרסים לאמנים ומדענים אשר הגיעו  מפעל הפיס פועל לקידום התרבות, האמנות והמדע בין היתר באמצעות הענקת
 להישגים משמעותיים בתחומם בעת האחרונה, ותרמו לקידום תחום פעילותם בישראל.

  
פרסי מפעל הפיס יוענקו השנה לשמונה אמנים ואמניות, מדענים ומדעניות מצטיינים אשר תרמו   :תחומי המחקר

 ולקידום המדע והמחקר, בתחומים הבאים :  תרומה משמעותית לחיי התרבות והאמנות
 Healthy Aging- הזדקנות בריאה 
 מחקר אסטרופיזיקה וחלל 
 מחקר בארכיאולוגיה 
 מחקר בעבודה סוציאלית 
 יצירה במחול 
 בימוי תיאטרון 
 הפקה מוסיקלית 
 ציור 

 
 והשנה לראשונה יוענק פרס מפעל חיים על תרומה לשיפור איכות חיי החברה בישראל בתחום הרפואה.

 לכל אמן ומדען. ₪ 150,000: פרס מפעל הפיס לאמנויות ולמדעים ע"ש לנדאו עומד על סך תקופה ותקציב

  
 24.5.20ון להגשת ההצעה לרשות המחקר: תאריך אחר

  

 23:59בשעה  8.6.20תאריך אחרון להגשת ההצעה לקרן: 

  
   להגשת מועמדות לפרס מפעל חיים בתחום הרפואה   להגשת בקשה לפרס אומנויות או מדעים  תקנון  קול קורא

 
 בחזרה לטבלה

 

 

 
 

 

https://culture.pais.co.il/Landau/Pages/default.aspx#k=*%20AND%20PaisProjectYear:2019
https://culture.pais.co.il/Landau/Documents/2020/tou_landau2020.pdf
https://my.pais.co.il/Pages/Landing.aspx?ProjectId=759
https://my.pais.co.il/Pages/Landing.aspx?ProjectId=814


 

 

 

Angelman Syndrome Foundation 

Angelman Syndrome Research Proposals 

 

The mission of the Angelman Syndrome Foundation is to advance the awareness and treatment of 

Angelman syndrome through education and information, research, and support for individuals with 

Angelman syndrome, their families and other concerned parties. We exist to give all of them a reason 

to smile, with the ultimate goal of finding a cure. 

Research Fields: Priority will be given to the following topics:  

 Projects studying or correcting the heterozygous effect of non-UBE3A genes in deletion.   

 Projects studying the potential results of increasing UBE3A after therapies or for some 
subtypes of AS. 

 Projects studying delivery of therapies and potential for improvement. 

 Symptomatic therapies that impact the daily life of people with Angelman syndrome and their 
families. 

Proposals that do not address these topics are still welcome and will be given full consideration. 
 

Budget and Period: One- or two-year grants are awarded for various amounts of up to $100,000 per 

year.  

RDA Deadline: 22.9.20, 5.4.21 

Deadline: 15.10.20, 15.4.21 

Call for Proposals  ASF Grant Submission Form  Home  Back to Table 

 
 

 
 

Motor Neurone Disease Association (MNDA) 

Biomedical Research Projects 
 

 
Motor neurone disease (MND) describes a group of diseases that affect the nerves (motor neurones) 
in the brain and spinal cord that tell your muscles what to do. 
 

https://www.angelman.org/as-research/call-for-proposals/
https://www.angelman.org/wp-content/uploads/2019/12/research-grant-submission-form-ASF.doc
https://www.angelman.org/


Research Fields: The MND Association supports biomedical research on Amyotrophic Lateral 
Sclerosis and related conditions, in all relevant disciplines. The objectives of the MND Association 
research funding programme are to support research aimed at understanding the causes of MND, 
elucidating disease mechanisms and facilitating the translation of therapeutic strategies from the 
laboratory to the clinic. Please see the Association’s Research Strategy.  
  
Budget and Period:  Applications for project grants should not exceed £85,000 per annum (and 

£255,000 in total) for up to three years. 

Applicants can be based outside the UK and Ireland, provided the project is unique in concept or design (i.e. no 

similar research is being performed in the UK) and involves a significant aspect of collaboration with a UK 

institute. 

 

RDA Deadline: 15.10.20 

Deadline: 30.10.20 

Call for Proposals  Guidelines Terms and Conditions  Guide to Completing the Online Summary 

Application Form  Research Governance Overview Home Back to Table 

 
 

 

Bial Foundation 

Funding for Scientific Research 2020/2021 

 

BIAL is an innovative pharmaceutical company. Dedicated to discovering, developing and 

commercializing medicines, we are committed to improve people's lives worldwide. Keeping life in 

mind. 

 

Research Fields: Only the fields of Psychophysiology and Parapsychology shall be covered by this 

programme. 

 
Budget and Period: The total duration of the grants shall not exceed 3 years and shall commence 
between 1st of January and 31st of October 2021. The approved applications shall benefit from 
grants in total amounts comprised between €5,000 and €50,000.  
 

RA Deadline: 17.8.20 

Deadline: 31.08.20  

Call for Proposal  Regulation  Research Funding Agreement Cycle  FAQ   Some fields of the application 
platform 2020/2021  Application process guide  Home    Back to Table 

 

 
 
  

https://static.mndassociation.org/app/uploads/2019/02/12100405/Research-Strategy.pdf
https://www.mndassociation.org/research/for-researchers/apply-for-funding/
https://static.mndassociation.org/app/uploads/2019/10/29103020/Project-Grant-Guidelines-Summary-Application-Nov-19.pdf
https://static.mndassociation.org/app/uploads/2019/02/12094517/biomedical-project-grants-terms-and-conditions.pdf
https://static.mndassociation.org/app/uploads/2019/02/12094505/guide-to-completing-online-summary-application.pdf
https://static.mndassociation.org/app/uploads/2019/02/12094505/guide-to-completing-online-summary-application.pdf
https://static.mndassociation.org/app/uploads/2019/05/16133730/BRAP-Governance-overview.pdf
https://www.mndassociation.org/
https://www.bial.com/com/bial-foundation/grants/
https://www.bial.com/media/3159/regulation-of-grants-for-scientific-research-2020.pdf
https://www.bial.com/media/3160/research-funding-agreement-2020.pdf
https://www.bial.com/media/3158/faqs-2020.pdf
https://www.bial.com/media/3161/some-fields-of-the-application-platform-20202021.pdf
https://www.bial.com/media/3161/some-fields-of-the-application-platform-20202021.pdf
https://www.bial.com/media/3157/application-process-guide.pps
https://www.bial.com/com/


  

 
  
  

John Templeton Foundation  

 
 

Research Fields: The Foundation funds research in the following Areas of Focus: 

 

♦ Science & the Big Questions 

 

♦ Character Virtue Development 

 

♦ Individual Freedom & Free Markets 

 

♦ Exceptional Cognitive Talent & Genius  

 

♦ Genetics 

 

♦ Voluntary Family Planning  

 

Small Grants 

Budget and Period: Small Grants are defined as requests for $234,800 (USD) or less.  
 
The Full Proposal stage for small grants is not governed by any specific calendar. Instead, staff will 
invite Full Proposals with customized due dates that are influenced by the project’s anticipated start 
date, the internal workload of staff, and budget considerations. 
 
RDA Deadline(LOI): 2.8.20 

Deadline(LOI): 14.8.20 

 

Large grants 

Budget and Period: Large Grants are defined as requests for more than $234,800 (USD).  

 
The Full Proposal for all large grants will be due by January of the following year. All funding 
decisions for large grants will be communicated by early June. 
 

RDA Deadline(LOI): 2.8.20 

Deadline(LOI): 14.8.20 

Grant Calendar   FAQ  Funding Areas  Strategic Priorities  Grant Database  Home  Back to Table 

 
 

https://www.templeton.org/funding-areas/science-big-questions
https://www.templeton.org/funding-areas/character-virtue-development
https://www.templeton.org/funding-areas/individual-freedom-free-markets
https://www.templeton.org/funding-areas/exceptional-cognitive-talent-development
https://www.templeton.org/funding-areas/genetics
https://www.templeton.org/funding-areas/voluntary-family-planning
https://www.templeton.org/grants/grant-calendar
https://www.templeton.org/grants/grant-faq
https://www.templeton.org/funding-areas
https://www.templeton.org/strategic-priorities
https://www.templeton.org/grants/grant-database
https://www.templeton.org/


 
 

 ●• קולות קוראים פנימיים •●
 

 
 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
 הרשות למחקר ופיתוח

 

 קורונה בנושא למחקרים קורא קול
 

ביניהם: , חיים רבים תחומי על מיידי באופן כה עד , השפיעה ,COVID-19ההקורונ נגיף של העולמית ההתפרצות
 הקורונה משבר שהשלכות מסתמן ,המיידיות ההשלכות מלבד. ועוד תחבורה, חינוך, רווחה, פסיכולוגיה, כלכלה ,רפואה
 בפיתוח והן החקר להעמקת הן הזדמנות רואים במשבר אנו מחקרי,  כמוסד. ארוכות שנים עוד אותנו ללוות צפויות

 .המשבר עקב רגע בן שנוצר- החדש לעולם הרלוונטיים חדשים מחקר כיווני
 

 מחקר אקטואליות הצעות להגיש חוקריה את מזמינה אריאל אוניברסיטת של ופיתוח למחקר הרשות: תחומי מחקר
 .זו לתקופה ורלוונטיות

 
בשלביו  המצוי ,הקורונה למשבר הקשור מחקר למימון באוניברסיטה בכיר סגל לחברי מיועד זה מענקהמענק:  מטרת

 למחקר חיצוניים. תינתן עדיפות מימון לגופי יותר, שיוגש נרחב למחקר תשתית יהווה זה שמחקר הראשונים. המטרה
 הקרוב. ההגשה במועד ISF -ל שיוגש

 האתיקה של בקבוצת שגובש שבמסמך האתיים לכללים כפופים יהיו המוצעים המחקרים כי הרשות ממליצים
19-Academia.IL Collective Impact COVID 
 

 , לתקופה של עד שנה אחת. ₪ 20,000עד : תקופה ותקציב
 

 .9758906-03, או בטלפון:  talig@ariel.ac.ilליצור קשר עם גב' טלי גונן, בדוא"ל: למידע אודות אופן ההגשה, ניתן 

 

 17.5.20תאריך ההגשה לרשות המחקר: 

 

 בחזרה לטבלה פורטל רשות המחקר 501טופס   קול קורא

 
 

 
 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
 הרשות למחקר ופיתוח

 

 יינים עבור השתלמות מחקרית בחו"למלגת גייל לתלמידי מחקר מצט
 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/05/ethics-issues-final-002.pdf
mailto:talig@ariel.ac.il
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/05/call-for-proposals-AU-Corona.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/05/501-form.doc
https://mymop.ariel.ac.il/research/Login.aspx


המלגה מיועדת לתלמידי תואר שלישי באוניברסיטת אריאל, המעוניינים להשתלם בתחום מחקרם במוסדות מובילים 
בחו"ל. ההשתלמות תאפשר לסטודנט להיחשף לחוקרים ברמה בינלאומית ולשיטות מחקר מתקדמות, ואגב כך לטוות 

 לאחר סיום לימודיו.רשת מדעית עניפה שתשמש אותו גם 
הודות להשתלמות של הסטודנטים, יווצרו ו/או יתהדקו שיתופי הפעולה הבינלאומיים של המנחים, ואלו יבואו לידי ביטוי 

 בתוצרי מחקר משותפים, ובייחוד בפרסומים בכתבי עת שפיטים. 
 

 תנאים לקבלת מלגת גייל עבור השתלמות בחו"ל:
 

  תואר שלישי, החל מהשנה השנייה ואילך, הלומדים באוניברסיטה ושהצעת המחקר שלהם אושרה.תלמידי 

 

  באחד מהדירוגים  המקומות הראשונים 50-באחד מההשתלמות תתקיים באוניברסיטה אשר מדורגת

 הבאים:

 :2020או  2019מדד שנגחאי  .1
http://www.shanghairanking.com/ARWU2018.html 

 
 :2020או  THE 2019מדד  .2

-rankings/2019/world-university-ation.com/worldhttps://www.timeshighereduc
ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats 

 

ש"ח  10,000-ל ₪ 4,000חודשים עד שנה. גובה המענק ינוע בין  3ההשתלמות תהיה לתקופה של : תקופה ותקציב

 רמת המוסד בחו"ל וליוקר המחייה במדינת היעד. לחודש, ויחושב בין היתר בהתאם ל: איכות המועמד, 

 מאוניברסיטת אריאל. ע"י חבר הסגל המנחההבקשה תוגש 

 

   בעניינים טכניים הקשורים לאופן הגשת הבקשה ניתן לפנות לגב' טלי גונן מרשות המחקר, רכזת תפוקות מחקריות:
talig@ariel.ac.il 

 

 12:00עד השעה  1.7.20תאריך ההגשה לרשות המחקר: 

 

 בחזרה לטבלה  501.2טופס   הנחיות לפורטל רשות המחקר   קול קורא
 

 
 

 ●• עדכונים ותזכורות •●
 

 

 

 
 

 המרכז הישראלי לקידום המחקר בתחבורה חכמה
 קורא קול

 )לקורונה )קורונע הקשורים חכמה תחבורה בנושאי מחקרים
 

http://www.shanghairanking.com/ARWU2018.html
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
mailto:talig@ariel.ac.il
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/05/AU-scholarship.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/11/2020/05/501.2-form.doc


 של מועד ההגשה**דחיה 
 

 ,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 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 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
 

 , עמוד אחד עם הפרטים הבאים:13/05/20חובה להגיש עד יום רביעי, 

 נושא המחקר .1

 שמות כל החוקרים הראשיים .2
 מלות מפתח .3

 לא יהיה ניתן להגיש ללא הגשה ראשונית זו

 
 13.5.20תאריך הגשה לרשות המחקר)הצעה מקדמית לקרן ולרשות המחקר(: 

 19.5.20תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה  קול קורא מעודכן

 

 
  

     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.הפורטלאת הבקשה יש להגיש דרך 

 .קרשימו לב, על ההצעה להיות מוכנה במסגרת מגבלות הזמן של הקרן ורשות המח

  
 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

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/05/קול-קורא-תחבורה-חכמה-קורונע-מעודכן-10.5.2020.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


(. 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. 

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. 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/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

