
 

 

  

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

19.5.20 –26.5.20 

 הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה 

 
  

 טבלת קולות קוראים

  

 מילות מפתח קול קורא
מתאים 

 לפקולטות
    

 

 האקדמיה הלאומית למדעים

 רוטשילד דה שבע-בת קרן 
 בישראל המדע לקידום

 

 לקרן בקשות להגשת קורא קול
 - רוטשילד דה שבע בת
 הלאומית האקדמיה של

 2021 לשנת  למדעים הישראלית
 

 שבע בת סמינרי

  
 בין למחקר שבע בת סדנאות

 תחומי

  
 שבע בת עמיתי תוכנית

  
 אהרן ש"ע השתלמות מענקי

 קציר ואפרים

 
 

 
 
 

 הטבע; במדעי מחקר

  
מדעי הרוח והחברה שיש לו זיקה מובהקת 

 למדעי הטבע;

  
 מתחומי מדעי הטבע;

  
 המדויקים המדעים ,החיים מדעי בתחומי

 וההנדסה;
 
 

 

  

 

 האגודה למלחמה בסרטן
 

קול קורא להגשת הצעות מחקר 
2021 

 

 
מחקר קליני; מחקר בסיסי; מחקר המשלב 

אספקטים קליניים ובסיסיים; מחקר 
גנטי; מחקר  -אפידמיולוגי ואפידמיולוגי

במחלות   התנהגותי הקשור לחולי סרטן
השונות; מחקרים בנושא רפואה מותאמת 

; גורמים Personalized Medicineשית אי
סביבתיים ו/או אפידמיולוגיים והשפעתם על 

 התפתחות מחלת הסרטן
 

 

  



 

 משרד הבריאות

 מאגר קורונה למחקר 

 

 

 מאגר קורונה למחקר 

 

 

    

 

הרשות הלאומית לתרבות 
 הלאדינו

 
קול קורא לחוקרים בראשית 

 דרכם
 

 
תרבות יהודי ספרד; לשון; ספרות; היסטוריה; 

קבלה;  פרשנות המקרא; מחשבת ישראל;
 הלכה וכדו'; תרבות הלאדינואו; 

 

  

 

The Chan Zuckerberg 

Initiative 

 

Essential Open Source 

Software for Science 

Cycle 3 

 

 

Open source software projects that 

are essential to biomedical 

research. 

 

Software oriented on specific 

data types: 

For example: genomic sequences, 

microscopy images, molecular 

structures and more. 

 

Foundational tools and infrastructure: 

Enabling cross-domain software with 

an impact on biomedical research. 

For example: numerical computation, 

data structures, workflows, 

reproducibility and more. 

 

 

    

 

The Leakey Foundation 

Research Grants 

 

 

Human origins research. 

Relevant Fields: 

paleoanthropology, genetics, primate 

behavior and the behavioral ecology 

of contemporary hunter-gatherers 

 

 

    

 

Gordon and Betty Moore 

Foundation 

 

Request for Proposals for 

the Development of Clinical 

Quality Measures to 

Improve Diagnosis 

 

 

 

Acute vascular events,  

infections and cancer diagnosis 

improvement 

 

 

  

 

The Harry Frank 

Guggenheim Foundation 

 

The Research Grant 

 

 

Violence and aggression: 

causes, manifestations. 

Control, amelioration of urgent 

problems in the modern world. 

 

 

 

  



Violence and aggression in relation to 

social change, intergroup conflict, war, 

terrorism, crime, family relations 

and more 

 

  

 ●• אירועים •●
  

    

 

המרכז הישראלי לקידום 
 המחקר בתחבורה חכמה

 

 אירוע השקה וירטואלי
 

 

 

♦♦♦ 

 

 

  

 

Sage Publishing 

  sage  -הודעה על דמי פרסום ב 

 

 

♦♦♦ 

 

 
 

  

  
 
  

  

 הודעות רשות המחקר

  

    

 
 :בכםילתשומת ל

  
 מגוון אפשרויות מימון פתוחות מאת משרד הביטחון האמריקני:

Department of Defense (DOD) 

 התכנית:

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

♦♦♦ 

    

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


  

  

 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 

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

  
 לפרטים נוספים

  

  
 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות

  
          

           
           

  
 

 
 

 
 

 האקדמיה הלאומית למדעים
 רוטשילד דה שבע-בת קרן 

 בישראל המדע לקידום
 

 - רוטשילד דה שבע בת לקרן בקשות להגשת קורא קול
 2021 לשנת  למדעים הישראלית הלאומית האקדמיה של

 
 2021 בשנת  להתקיים האמורות לפעילויות רק בקשות להגיש ניתן

 

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


  .בישראל הטבע במדעי המחקר לטיפוח שונות בדרכים פועלת רוטשילד דה שבע בת קרן
 הבאות:– התוכניות את מפעילה הקרן

 
 שבע בת סמינרי

 
שבע נועדו לפיתוח, להעמקה ולקידום החדשנות של המחקר הבסיסי במדעי הטבע -סמינרי בת :תחומי המחקר

 .בתחומים החשובים למדינת ישראל

 
 דולר ארה"ב 40,000התמיכה הכספית לסמינר היא עד  :תקופה ותקציב

 
 קול קורא

 
 

 תחומי בין למחקר שבע בת סדנאות
 

בישראל של שבע דה רוטשילד לקידום המדע -תחומי תופס כיום מקום מרכזי במדע. קרן בת-המחקר הביןמטרה: 
תחומי -האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים רואה חשיבות רבה בקידום נושאי מחקר חדשניים בעלי אופי בין

בישראל, והיא עושה זאת באמצעות עידוד קיבוצם של כוחות מחקריים מהאוניברסיטאות בארץ ליצירת "תשתיות 
 ."תחומי -ע למחקר ביןשב-את "סדנת בת 2004מדעיות" חדשות. לשם כך ייסדה הקרן בשנת 

 
תחומי. הסדנה מיועדת לבקשות מתחום מדעי הטבע או -הנושא צריך להיות חדשני ובעל אופי בין :תחומי המחקר

 .בנושא מתחום מדעי הרוח והחברה שיש לו זיקה מובהקת למדעי הטבע
 

 .ב"ארה דולר  10,000עד היא לסדנה הכספית התמיכה :תקופה ותקציב
 

 קול קורא

 
 

 שבע בת עמיתי תוכנית
 

לית למדעים פועלת לקידום המדע בישראל והקימה שבע דה רוטשילד" של האקדמיה הלאומית הישרא-"קרן בתמטרה: 
שבע" לשם תמיכה בהזמנתם של מדענים מהמעלה הראשונה מרחבי העולם לישראל לימים -את תוכנית "עמיתי בת

  דעות ורעיונות בתחום התמחותם. ,אחדים כדי שייפגשו עם מדענים וסטודנטים ישראלים ויעוררו חילופי ידע
 

 .מיועדת להזמנת מדענים מתחומי מדעי הטבע בלבדהתוכנית  :תחומי המחקר
 

 דולר.   5,000עד היא שבע בת עמית להזמנת הכספית התמיכה :תקופה ותקציב

 .ב"ארה

 
 קול קורא

 
 

 קציר ואפרים אהרן ש"ע השתלמות מענקי
 

 בעולם מובילות במעבדות ובשיטות עבודה במחקר מישראל צעירים חוקרים של להשתלמות מיועדים :תחומי המחקר
 וההנדסה. המדויקים המדעים ,החיים מדעי בתחומי

 
 הוצאות לכיסוי ניתן והוא ב"ארה דולר  5,000עד הוא המענק סכום .עד חודשיים חודש של : לתקופהתקופה ותקציב

 .והשהייה הנסיעה
 

 
 טופס  קול קורא

 
 

 11.6.20תאריך אחרון להגשת ההצעה לרשות המחקר: 

  

 25.6.20תאריך אחרון להגשת ההצעה לקרן: 

  
 בחזרה לטבלה  Call for Proposals  קולות קוראים לכל התוכניות

https://academy.ac.il/SystemFiles2015/Batsheva_Seminar_Hebrew_Guidelines%202021_10.5.20.pdf
https://academy.ac.il/SystemFiles2015/Batsheva%20Hebrew%20Workshop%20Guidelines%202021_10.5.20.pdf
https://academy.ac.il/SystemFiles2015/Batsheva%20Fellows%20Guidelines%202021_Hebrew_10.5.20.pdf
https://academy.ac.il/SystemFiles2015/Katzir%20Study%20Grant%20Guidelines%202021_Hebrew_10.5.20.pdf
https://academy.ac.il/SystemFiles2015/Katzir%20Application%20Form_2021.pdf
https://www.academy.ac.il/SystemFiles2015/Batsheva%20Fund%20Kol%20Koreh%20for%20year%202021_11.5.20.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/05/Batsheva-Fund-Call-for-year-2021_ENGLISH-10.5.2020.pdf


 

 

 

 

 
 

 האגודה למלחמה בסרטן
 

 2021קול קורא להגשת הצעות מחקר 
 

 מענקים לחקר מחלות סרטן בתחומים: 2021האגודה למלחמה בסרטן בישראל תעניק בשנת  תחומי המחקר:
 

 מחקר קליני 

 מחקר בסיסי 

 מחקר המשלב אספקטים קליניים ובסיסיים 

 גנטי -מחקר אפידמיולוגי ואפידמיולוגי 

 במחלות השונות  מחקר התנהגותי הקשור לחולי סרטן 

  מחקרים בנושא רפואה מותאמת אישיתPersonalized Medicine 

 
יאושר  ₪ 30,000 תקציב לשנה השנייה בסך לשנה ראשונה. ₪ 45,000 בסך של  מענקי המחקר יהיו :תקופה ותקציב

 .על פי דוח התקדמות שיבחן ע"י חברי הועדה
 

 :מענקים מיוחדים

 לתקופה של שנתיים. ₪ 180,000: עד מענק קרן ישראל יעקב ולילה אלתר ז"ל 

 .גורמים סביבתיים ו/או אפידמיולוגיים והשפעתם על התפתחות מחלת הסרטן: בנושא

 יוענק לחוקרים שיציגו שיתוף פעולה עם חוקר הולנדי.מענק מיוחד מתרומה מהולנד : 

 יוענק להצעות מחקר מצטיינות שייבחרו מתוך הכלל,₪ 180,000: מענק של עד מענקים מצטיינים , 

נוספים יוענקו לשנה  ₪ 30,000-וענקו בשנה הראשונה וי ₪ 150,000למחקר למשך שנתיים )

 השנייה,

מותנים באישור דו"ח ההתקדמות(. ההצעות תיבחרנה מתוך כלל ההצעות והמציעים שיבחרו יתבקשו 

 .להגיש תקציב מוגדל

 

 
 29.6.20 תאריך אחרון להגשת ההצעה לרשות המחקר:

 12.7.20תאריך אחרון להגשת ההצעה לקרן: 

 

 31.5.20 -תפתח ב -מקוונת הגשת בקשה 

 

 בחזרה לטבלה  טופס  נוהל הגשת בקשת מחקר  קול קורא

https://www.cancer.org.il/template/default.aspx?PageId=7977
https://www.cancer.org.il/download/files/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7%D7%99%20%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94-%202021_1.doc
https://www.cancer.org.il/download/files/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7%20%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202021.doc


 
 

 
 

 משרד הבריאות
 מאגר קורונה למחקר 

 
החדש  הקורונה נגיף מחלת התפרצות עם מתמודדות ובעולם בארץ הבריאות מערכות האחרונים בחודשים

(19  (COVID-מנת לפתח על המחלה, על המחקר בקידום רבה חשיבות יש ולכן חדשה, מחלה היא הקורונה מחלת 
 חיים, לשמש להצלת יכול זה מידע רב. מידע נאסף לחולים שניתן הטיפול במסגרת חדשות. וטיפול התמודדות דרכי

 .הבריאות של מערכת מיטבית התמודדות שיאפשרו מדיניות כלי לפיתוח וכן חדשים, וטיפולים תרופות למציאת
למחקר"(.  הקורונה ) להלן "מאגר קורונה מחלת על ולמדיניות למחקר לאומית תשתית הקים הבריאות משרד כך, לצורך

 לביצוע שישמש כדי ,המחלה על הישראלית הבריאות במערכת שנאסף המידע ירוכז למחקר קורונה במאגר
 .מאובטח ובאופן מזוהה לא במידע מחקרים
 הנתונים מקופות וקליטת ולאיסוף ,למחקר קורונה מאגר להקמת אלו בימים במרץ עובדים הבריאות במשרד הצוותים
 .האפשרי בהקדם מחקרים בביצוע להתחיל שניתן מנת על ,החולים ובתי החולים

 
 ויכלול ,ממשלתיים גורמים לרבות ,אחרים וממקורות הבריאות מערכת מתוך שונים מקורות על מבוסס יהיה המאגר
 החדש. הקורונה בנגיף שנדבקו אנשים לגבי נתונים

 
 ידי משרד על שיוצע בשירות יסתפק המחקר צוות עוד כל ,עלות ללא הינו המחקר בפלטפורמת השימוש ,זה בשלב

 .בפלטפורמה המוצעים ונתונים תוכנות מבחינת הבריאות
 

 הקמה, כעת בתהליך שנמצא החוקרים פורטל באמצעות בקשה יגישו ,קורונה במאגר מחקר לבצע המעוניינים חוקרים
 .כאן בקישור טופס ראשוני עד להקמתו של המאגר ניתן למלא .הקרובים בימים מוכן ויהיה

 
 בחזרה לטבלה   פנייה לחוקריםמכתב 

 

 
 
 

 
 

 הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו
 

 קול קורא לחוקרים בראשית דרכם
 

 הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו תעניק פרס הצטיינות לחוקרים בראשית דרכם, בתחומי תרבות יהודי ספרד.
 

  לשון, ספרות, היסטוריה, פרשנות המקרא, מחשבת ישראל, קבלה, הלכה וכדו' תחומי המחקר:

https://survey.gov.il/he/covidbigdata
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/05/מאגר-קורונה-למחקר-מידע-לחוקרות-וחוקרים.pdf


 שנים מאז קבלת התואר השלישי.  5-חוקר/ת שלא חלפו יותר מ
 הלאדינואו כה"י של ספר שהתקבל להוצאה לאור. רצוי פרסום ספר בתחום תרבות

 
 ₪ 15,000 פרס:

 
 16.6.20 תאריך אחרון להגשת ההצעה לרשות המחקר:

 

 30.6.20תאריך אחרון להגשת ההצעה לקרן: 

 
 בחזרה לטבלה  אתר  קול קורא

 
 

 
 

The Chan Zuckerberg Initiative 
 

Essential Open Source Software for Science 
Cycle 3 

 
The Chan Zuckerberg Initiative invites applications in support of open source software projects that 

are essential to biomedical research. The goal of the program is to support software maintenance, 

growth, development, and community engagement for these critical tools.  

 

Research Fields: Applications for software projects that are essential to biomedical research, have 

already demonstrated impact, and can show potential for continued improvement. 

 

Applications for two broad categories of open source projects will be considered in scope: 

 

 Domain-specific software for analyzing, visualizing, and otherwise working with the specific 

data types that arise in biomedical science (e.g., genomic sequences, microscopy images, 

molecular structures).  

 

 Foundational tools and infrastructure that enable a wide variety of downstream software 

across several domains of science and computational research (e.g., numerical computation, 

data structures, workflows, reproducibility). While foundational tools will be considered in 

scope for this program, they must have demonstrated impact on some area(s) of biomedical 

research. 

 

Budget and Period: Applicants can request funding between $50,000 and $250,000, for a period of 

one year. 

 

 

Portal opening date Mid - June 2020 

 

RA Deadline: Two weeks before submission date. 

Deadline: Early August 2020 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/05/ladino.pdf
https://autoridadnasionala.wixsite.com/autoridadnasionala


 

Call for Proposals   Web Page   Apply Online  Proposal awarded in the first cycle 
 
CZI Core Values   Back to Table 

 

 

 

 

The Leakey Foundation 

Research Grants 

 

Research Fields:  The Leakey Foundation exclusively funds research into human origins, including 

paleoanthropology, genetics, primate behavior and the behavioral ecology of contemporary hunter-

gatherers. Other areas of study are generally not considered. 

Budget and Period: Up to $25,000. 

RDA Deadline: 1.7.20 

Deadline: 15.7.20 

Call for Proposals  Detailed Application Instructions   Budget Template   Application Guidelines and 

Checklist  Tips for Funding  Sample Budget   Sample Budget Justification FAQ  Back to Table 

 

 

 
 

Gordon and Betty Moore Foundation 

https://chanzuckerberg.com/wp-content/uploads/2019/05/EOSS-RFA-and-Instructions.pdf
https://chanzuckerberg.com/rfa/essential-open-source-software-for-science/
https://apply.chanzuckerberg.com/
https://chanzuckerberg.com/eoss/proposals/
https://chanzuckerberg.com/science/#our-values
https://leakeyfoundation.org/grants/research-grants/
https://leakeyfoundation.org/grants/research-grants/detailed-application-instructions-2/
http://leakeyfoundation.org/wp-content/uploads/2015/11/budget_template.xls
https://leakeyfoundation.org/wp-content/uploads/2018/06/Leakey_Application_Checklist.pdf
https://leakeyfoundation.org/wp-content/uploads/2018/06/Leakey_Application_Checklist.pdf
http://leakeyfoundation.org/wp-content/uploads/2015/11/Leakey_Application_Success_Suggestions.pdf
http://leakeyfoundation.org/wp-content/uploads/2015/11/budget_sample.xls
http://leakeyfoundation.org/wp-content/uploads/2015/11/Budget_Justification_Sample.pdf
https://leakeyfoundation.org/grants/research-grants/frequently-asked-questions/


Request for Proposals for the Development of Clinical Quality Measures 
to Improve Diagnosis 

 
 
Research Fields:  The purpose of this funding opportunity is to provide assistance in the form of 
grants for the development of innovative clinical quality measures (defined in Appendix B in the call 
for proposal) that promote excellence in diagnosis of three categories of disease – acute vascular 
events, infections and cancer. 
  
Budget and Period:  Up to six projects will be awarded as much as $500,000 for work done over 18 

months. 

 

RDA Deadline: 16.6.20 

Deadline: 30.6.20, 23:59 (PST) 

Call for Proposals   Home   Back to Table 

 

 

 

The Harry Frank Guggenheim Foundation 

The Research Grant 

 

: The foundation welcomes proposals from any of the natural and social sciences Research Fields
and the humanities that promise to increase understanding of the causes, manifestations, and control 
of violence and aggression.  
Highest priority is given to research that can increase understanding and amelioration of urgent 
problems of violence and aggression in the modern world. 
Questions that interest the foundation concern violence and aggression in relation to social change, 
intergroup conflict, war, terrorism, crime, and family relationships, among other subjects.  
Priority will also be given to areas and methodologies not receiving adequate attention and support 
from other funding sources. 
 
Budget and Period: Most awards fall within the range of $15,000 to $40,000 per year for periods of 
one or two years 
 

https://moore-patientcare.smapply.io/prog/request_for_proposals/
https://moore-patientcare.smapply.io/


RA Deadline: 19.7.20  

Deadline: 1.8.20 

Call for Proposal  Guidelines  Online Application Home  Back to Table 

 
 

 ●• אירועים •●
 

 

 

 
 

 המרכז הישראלי לקידום המחקר בתחבורה חכמה
 

 אירוע השקה וירטואלי
 

 ביוזמת המועצה להשכלה הוקם אילן, בר אוניברסיטת עם תוףבשי בטכניון, חכמה בתחבורה למחקר הישראלי המרכז
 התחבורה בתחום ותעשייה יזמות ,ופיתוח מחקר לעודד המרכז מטרת מ."רה במשרד חכמה תחבורה ומנהלת גבוהה

 הלאומית בתוכנית הממשלה החלטת במסגרת יישום וחשוב משמעותי צעד מהווה המרכז הקמת בישראל. החכמה
 .זה בתחום מוביל למרכז ידע ישראל של להפיכתה שתתרום חכמה, לתחבורה

 
 .וירטואלי באופן 16:00- 18:00השעות  בין  3.6.2020ד' ביום מועד האירוע

 
 בהזמנה. QR -ה  קוד את סרקו או כאן לחצו תשלום ללא לאירוע להרשמה

 
 בחזרה לטבלה הזמנה

 

 

 

 

Sage Publishing 

  sage  -הודעה על דמי פרסום ב 

חוקרי אוניברסיטת אריאל  SAGEוחברת  )מלמ"ד(  דיגיטליים מידע לשירותי המרכזבעקבות הסכם חדש שנחתם בין 
 .בלבד GBP 200של כותרים היברידים של המו"ל בעלות  900 -בכ OA -יוכלו מעתה לפרסם את מאמרים ב

 .Sage Choiceאת רשימת הכותרים הכלולים בהסכם ניתן למצוא באתר המו"ל במידע על 
 

 GBP 200במחיר של  OA -החוקרים אינם נדרשים לעשות דבר. החוקר יקבל הודעה מהמו"ל שהוא רשאי לפרסם ב
 .OA -ובהינתן הסכמתו של החוקר, הוא יועבר למסלול פרסום ב

 
, תועבר על ידי החברה מצגת אונליין שתסביר את הליך הפרסום במסלול 14:00, בשעה 18.5 -ביום שני הקרוב ה

 הנ"ל. מצ"ב הזמנה למצגת )**ההדרכה אינה קשורה לרשות המחקר**(.
 

 להלן גם הקישור למפגש:
Join Microsoft Teams Meeting  

 

 בחזרה לטבלה  אתר הבית

https://www.hfg.org/rg/guidelines.htm
http://hfg.org/rg/HFG_research_grant_guidelines.pdf
https://www.grantinterface.com/hfg/Common/LogOn.aspx
https://www.hfg.org/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TCxQ8S7uHEGXFchV9nU7hOGJ8nlBLDJDj9ydSFOVGIlUMDJKSkU1TTJSSEFFRVBYTk02UkRKRlE0US4u&lang=he-IL
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/05/The-Israeli-Smart-Transportation-Research-Center-Launch.pdf
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/sage-choice
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjZiZGZjNDctMmMxNy00Yzg2LTliYzctZTdlZjgyYzAyNDZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22866b3abd-7515-461a-bdb4-12b4a1857f04%22%2c%22Oid%22%3a%2293439fe5-3c80-48be-b2f4-67c5a2dc21b0%22%7d
https://www.iucc.ac.il/he/malmad/


 
  
 

 
      חיצוניותעריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות: 

 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 

 .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 נוסףהכלולים בחבילה זובכל כתבי העת  Open Access -מאמרים ב

(. Article Processing Charges (APC)מחייב תשלום מיוחד הנקרא  Open Access -)בד"כ פרסום מאמר ב

 המשמעות היא כי המאמר שלכם יהיה פתוח ונגיש לציבור הרחב.

 

 .MALMAD OA Agreement -לפרטים נוספים אודות ההסדר המיוחד 

 

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

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

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 למערכתלצורך שיוך החוקר לאוניברסיטה 

 המו"ל.

 .בקישור זהאצל מו"ל זה תוכלו למצוא  Open Access -תיאור קצר של תהליך פרסום מאמר ב

 בחזרה לטבלה

 
  

 קרנות חיצוניות )טבלה מתעדכנת( –מימון  אפשרויות

 קרנות פנימיות -אפשרויות מימון 
  
  

 אתר רשות המחקר

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
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


 

 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.

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

