
 

 

  

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

5.5.20 – 12.5.20 

 ניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה ה

 

 
  

 טבלת קולות קוראים

  

 מילות מפתח קול קורא
מתאים 

 לפקולטות
    

 

חיל הרפואה בשיתוף עם 
 מפא"ת

  

 ברפואה מחקר לעבודות קורא קול
 2021 לשנת צבאית

 הצעות מקדמיות
 

 
 

 הצלת נפגעים
בשדה הקרב; שיפור תפקוד ומניעת היפגעות; 

 שירותי בריאות וכשירות החייל; פתרונות
 זיהומית תחלואה עם להתמודדות תשתיתיים

 ועוד...  צבאית בסביבה
 

 
 

 

  

 

 לשכת המדען הראשי

 משרד החינוך
 
השפעות של  -מפגשים בנושא 

מגפת הקורונה על המחקר בחינוך 
 אתגרים והזדמנויות -

 

 
 

ההשפעות של מגפת הקורונה על המחקר 
האתגרים וההזדמנויות; היבטים  -בחינוך 

 אתיים של מחקר בימי קורונה

 

  

 

American Academy of 
Optometry Foundation 

(AAOF) 

Allergan Foundation 
Research Grant 

 

 
 

Glaucoma; anterior segment 

 

    



 

Lennox-Gastaut 
Syndrome (LGS) 

LGS Foundation Research 
Grant Program 

 

 
 

Causes of LGS and increasing our 
understanding of the underlying 
biology; Evolution of LGS from 

intractable seizures to Slow Spike 
& Wave on EEG; Evolution of tonic 

seizure (GPFA on EEG) in LGS; 
Evolution of multiple seizure types 
in young children, which may lead 

to future LGS; Understanding 
convulsive/non-convulsive status 
epilepticus and cluster seizures in 
LGS; Therapies to prevent or treat 
Lennox-Gastaut Syndrome; Quality 

of Life for individuals living with 
LGS and their families; 

Epidemiology and better data 
collection/management of data 

from individuals of LGS 
 

 

 

    

 

The Lam Foundation 

In-Cycle Grant Opportunity 

Pilot and Feasibility Grant 

  

Career Development  

 Research Grant 

  

Established Investigator 

Research Grant 

  

Travel Grant 

 

 

 
 

lymphangioleiomyomatosis (LAM); lung 
disease; abnormal growth of smooth 

muscle cells, especially in the 
lungs;  loss of lung function, 

accumulation of lymph rich-fluid in the 
chest; abdomen and growth of tumors 
in the kidneys; Sporadic LAM (S-LAM); 

Tuberous Sclerosis LAM (TSC-LAM 

 

    

 
 

Joy Ventures 

LOI  

Tracks and Selection Criteria 

Novel Technology Track 

  

Novel Intervention Track 

  

Small Study and Pilot Track 

 
 

wide span of technological aspects and 
new interventions relating to neuro-

wellness 

 

    



 

 

  

 •● עדכונים ותזכורות •●

  
    

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 הרשות למחקר ופיתוח

 

 *דחיה של מועד ההגשה*
 

קול קורא לעידוד מחקר 

 אינטרדיסציפלינרי בתחום הנגישות

 

 

ניידות ; לקויות חושיות ; קוגניציה ; מערכות 

ניווט ומערכות אוטונומיות ; היבטים חברתיים 

 וכלכליים של נגישות

 

 

  

 

 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 

 

 מידע נוסף אודות הקולות הקוראים אנא פנולקבלת 

 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

♦♦♦ 
  

  

 נושאים נוספים לקולות הקוראים שיופיעו בניוזלטר!הציעו 

 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://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


           
           

  
 

 

 

 
 

 חיל הרפואה בשיתוף עם מפא"ת
  

 2021 לשנת צבאית ברפואה מחקר לעבודות קורא קול
 הצעות מקדמיות

 
 מענקים הביטחון, יעניק במשרד )ת"טכנולוגית )מפא ותשתית ח"אמל פיתוח למחקר, המנהל בשיתוף הרפואה חיל 

  2021 .העבודה בשנת הצבאית, המיועדים להתבצע הרפואה בנושאי למחקרים
 

 ברפואה ותוכניות המחקר המחקר ליעדי העונות גבוהה, ישימות בעלות מחקר להצעות תינתן עדיפות :תחומי המחקר
 החיילים בריאות ועל הקרב בשדה חיים הצלת על השפעה ישירה פוטנציאל בעלי שתוצריהם , למחקרים צבאית

 .צבאית בסביבה זיהומית תחלואה עם להתמודדות תשתיתיים העוסקים בפתרונות ולמחקרים
 

 150-100 -לכ עד של בהיקף מחקר הצעות תתוקצבנה חודשים. ככלל 12- 18הינו המקובל : המשךתקופה ותקציב

 .תקופת המחקר לכל ח"אש

 
 25.5.20תאריך אחרון להגשת ההצעה לרשות המחקר: 

  

 16:00בשעה  10.6.20לקרן:  תאריך אחרון להגשת ההצעה

  
 בחזרה לטבלה  טופס  קול קורא

 

 

 
 

 
 

 

 לשכת המדען הראשי
 משרד החינוך

 

 אתגרים והזדמנויות -השפעות של מגפת הקורונה על המחקר בחינוך  -מפגשים בנושא 
  
  

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/05/Research-Fields-refua.pptx
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/05/Research-Fields-refua.pptx
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/05/kol-kore-refua-2021.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/05/loi-form-refua2021.docx


החודשים האחרונים שינו באופן קיצוני את אורחות חיינו ואת האופן שבו אנו מתקשרים. השינוי הדרסטי הזה מקבל 
ביטוי בין היתר בתעסוקה, בחינוך ובמעגלים החברתיים שלנו. שינויים אלו ישפיעו כמובן גם על שדה החינוך ועל 

 המחקרים המבוצעים בו. 
ך, בישראל ובעולם כולו, תידרש לחשיבה מחודשת על מטרותיה ודרכי פעולתה, משרד החינוך מאמין שמערכת החינו
 תוך התבססות על ראיות מחקריות. 

האתגרים  -המשרד מעוניין להתחיל שיח במסגרתו ייבחנו ההשפעות של מגפת הקורונה על המחקר בחינוך 
 וההזדמנויות. 

ת לאפשר לקהל חוקרים רחב ככל האפשר להשתתף בשבועות הקרובים המשרד יקיים מספר מפגשים מקוונים על מנ
 ולהביע את דעתו בנושא. 

כהכנה למפגשים אלו הם מבקשים לשמוע על השינויים שלדעתכם חלים בעולם המחקר בחינוך, על כיוונים עתידיים 
 למחקר ועל האופן שבו עבודת לשכת המדען הראשי צריכה לפגוש שינויים וכיוונים אלו.

 
 ם:המפגשים המתוכנני

  11:00-12:30בין השעות  10.5יום ראשון  -אתגרים והזדמנויות -מחקר בחינוך בימי קורונה ובעקבותיהם 

  10:00-11:30בין השעות  14.5יום חמישי  -היבטים אתיים של מחקר בימי קורונה 

  16:00-17:30בין השעות  17.5יום ראשון  -אתגרים והזדמנויות  -מחקר בחינוך בימי קורונה ובעקבותיהם 
 

 כאן.לשאלון ולהרשמה למפגשים לחצו 
 

 בחזרה לטבלה  אתר הבית
 

 
 

 

 

American Academy of Optometry Foundation (AAOF) 

Allergan Foundation Research Grant 

Founded in 1922, the American Academy of Optometry is committed to promoting the art and 
science of vision care through lifelong learning. 

Research Fields: To support talented optometry and vision science faculty and researchers in the 
area of glaucoma or the anterior segment. The American Academy of Optometry Foundation (AAOF) 
is now accepting  proposals for projects in glaucoma and  anterior segment for research grants 
sponsored by The Allergan Foundation. 

Budget and Period: Each selected research grant, one in the area of glaucoma and one in the area 

of anterior segment, will receive $60,000 plus a $750 travel grant for the Principal Investigator and up 

to three co-investigators on the project to attend the next annual meeting of the American Academy 

of Optometry (AAO). 

The Principal Investigator must be a member of the American Academy of Optometry (AAO). 

RDA Deadline: 1.7.20 

Deadline: 15.7.20 

https://forms.gle/pJzAvhnotnKgWn6e8
https://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx


Call for Proposals   Home  Back to Table 

 
 

 
 

Lennox-Gastaut Syndrome (LGS) 

LGS Foundation Research Grant Program 
 

Research Fields: Seed grants are intended to help researchers explore novel ideas and answer 
questions related to the clinical aspects, therapies and/or genetic causes of LGS. 
 

Areas of Interest: 
 
 Causes of LGS and increasing our understanding of the underlying biology 
 Evolution of LGS from intractable seizures to Slow Spike & Wave on EEG 
 Evolution of tonic seizure (GPFA on EEG) in LGS 
 Evolution of multiple seizure types in young children, which may lead to future LGS 
 Understanding convulsive/non-convulsive status epilepticus and cluster seizures in LGS 
 Therapies to prevent or treat Lennox-Gastaut Syndrome 
 Quality of Life for individuals living with LGS and their families 
 Epidemiology and better data collection/management of data from individuals of LGS 
 
  
Budget and Period: The LGS Foundation's seed grant program awards one-year research grants up 

to $30,000 and two-year grants up to $50,0000 (the LGS Foundation does not permit indirect costs) 

to young investigators, physician residents, and clinicians who are interested in studying Lennox-

Gastaut Syndrome. 

The LGS Foundation does not require an LOI. However, we will evaluate LOI's from investigators prior 

to submission of a full application. 

RDA Deadline: 18.5.20 

Deadline: 1.6.20 

 Call for Proposals   Home   Apply   Back to Table 

 
 

 

https://www.aaopt.org/home/aaof/programs/programs-faculty/programs-faculty-allergan
https://www.aaopt.org/home/
https://www.lgsfoundation.org/research
https://www.lgsfoundation.org/
mailto:Tracy@LGSfoundation.org


The Lam Foundation 

In-Cycle Grant Opportunity 

The LAM Foundation urgently seeks safe and effective treatments, and ultimately a cure, for 

lymphangioleiomyomatosis (LAM) through advocacy and the funding of promising research. They are 

dedicated to serving the scientific, medical and patient communities by offering information, 

resources and a worldwide network of hope and support. 

 

Pilot and Feasibility Grant 

 

Research Fields: The objective of this grant is to provide funds to encourage the development and 

testing of new hypotheses and/or new methods in research areas relevant to LAM. Proposed work 

must be hypothesis generating or hypothesis testing, reflecting innovative approaches to important 

questions in LAM research or development of novel methods, and providing sufficient preliminary 

data to justify the Foundation’s support. 

 
Budget and Period: Maximum of $50,000 may be requested. Up to 1 year of support is available. 

 
 

Career Development Research Grant 

The objective of this grant is to provide support for postdoctoral research fellows who are starting 

their research careers and are working in the laboratories of established researchers or conducting 

research with the mentorship of established researchers. In addition, this grant category is intended 

to provide support for postdoctoral research fellows or investigators with less than three years in an 

faculty position who intend to pursue a career in LAM research.  

 
Budget and Period: Maximum of $60,000 per year may be requested. Up to 3 years of support is 

available. Any funds remaining at the end of each year must be returned to the Foundation unless 

outlined in your originally submitted project budget or given prior approval. 

 

 

Established Investigator Research Grant 

Research Fields: The objective of this grant is to provide funds to faculty level investigators for 

technician support and supplies to encourage the development of new information that contributes to 

the understanding of the basic biology of LAM expression, and the pathogenesis/management of 

LAM. In addition, consideration will be given to those projects that provide insight into the 

development of information that may contribute to new therapies for LAM. All proposals must be 

hypothesis generating or hypothesis testing and provide sufficient preliminary data to justify The 

LAM Foundation’s support. 

 

Budget and Period: Maximum of $50,000 per year may be requested. Up to 3 years. This award 

may be condensed to two years should the investigator request it. Any funds remaining at the end of 



each year must be returned to the Foundation unless outlined in your originally submitted project 

budget or given prior approval. 

 

Travel Grant 

The LAM Foundation sends out a “Call for Abstracts” prior to certain LAM International Research 

Conferences. Platform Presentations will be selected from submitted abstracts based on scientific 

merit and thematic considerations. 

 

A travel grant will be awarded to those selected as Platform Presenters. 

 

Budget: $1,000 

 

  
RA Deadline(LOI): 1.6.20 

Deadline(LOI): 15.6.20 by 11:59 PM CDT 

Full proposal by invitation only: 15.9.20 

Call for Proposal   Cycle Timeline  Home  proposalCENTRAL  Back to Table 

*The LAM Foundation also considers proposals for clinical trials, bridge funding and other special 

projects. 

Please contact The LAM Foundation at INFO@THELAMFOUNDATION.ORG for information about 

the Foundation's out-of-cycle grant opportunities. 

 

  
  

  

 
  
  

Joy Ventures 
 

LOI  

Research Fields: This year’s call for proposals will cover a wide span of technological aspects and 

new interventions relating to neuro-wellness. Proposals that will be considered for the 2020 grant will 

include early stage technologies, advanced research, or applied approaches that will eventually 

provide novel solutions for at least one of the following objectives – all focusing on healthy people: 

https://www.thelamfoundation.org/Investigators/Grants/Grant-Opportunities
https://www.thelamfoundation.org/Portals/0/Files/Documents/The%20LAM%20Foundation%20Grant%20Cycle%20Timeline%20v2017.pdf?ver=2017-04-07-091237-720
https://www.thelamfoundation.org/
https://docs.proposalcentral.com/RegUser.pdf
mailto:info@thelamfoundation.org


 Novel non-invasive technologies aimed at intervention for emotion regulation or mood 

improvement 

 New methods for emotion sensing and characterizations 

 Sensory neuromodulation for improving emotion regulation or neuroenhancement to alter 

affective states in healthy individuals by non-pharmacological and non-invasive means 

 Technological means for alleviating stress or uplifting mood 

 Characterizing and understanding the neuroscience of habit formation and habitual behavior 

in humans 

 Technologies affecting mind-body interactions 

 Multiparametric big data approaches for understanding, monitoring and predicting moods and 

emotional states 

 Human-machine interactions (such as brain-computer interfaces) for improved emotional 

wellbeing in healthy individuals 

 Basic science of emotion regulation, resilience, homeostasis, allostasis 

Tracks and Selection Criteria 

Applications for the 2020 grant call must be assigned to one of three tracks: 

 

i. Novel Technology Track 

This track covers novel technologies that are being developed or can be utilized towards one of the 

grant topics of interest. 

This track is also open to novel technologies that were developed with other applications in mind but 

could be repurposed to fit the Joy grant themes. 

ii. Novel Intervention Track 

Studies that are relevant for this track are those that aim to suggest or test a novel intervention 

relevant to one of the listed objectives. Such interventions must: 

1. Make use of technology 

2. Show a specific objective effect on emotional wellbeing 



3. Address future application of the research 

iii. Small Study and Pilot Track 

This track is for single year studies, intended mainly for technologies that are developed and should 

be piloted on healthy populations; small proof-of-concept studies or other small scale studies that are 

relevant to the grant aims. 

Budget and Period: Selected proposals in the technology or novel intervention tracks will be funded 

with amounts of $40,000-$50,000 per annum, for two years, beginning January 2021; selected 

proposals in the pilot track will be funded with $20,000 for up to one year. 

RDA Deadline(LOI): 20.5.20 

Deadline(LOI):31.5.20 

Full proposal by invitation only: 30.9.20 

For additional information & inquiries please contact Cilla Zack: cilla@joyventures.com 

 

Call for proposals   Guidelines  Apply(LOI)  Home  Back to Table   

 

 ●• עדכונים ותזכורות •●
 

 
 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
 הרשות למחקר ופיתוח

 
 *דחיה של מועד ההגשה*

 

 רא לעידוד מחקר אינטרדיסציפלינרי בתחום הנגישותקול קו
 

 המושג נגישות מתייחס לאוכלוסיות רבות, ביניהן אנשים עם מוגבלויות שונות ואוכלוסיית הגיל השלישי. 

על מנת לאפשר לאוכלוסיות אלו להשתתף באופן שוויוני ופעיל בחברה, כך שיוכלו לחיות את חייהם ככל האדם בכבוד 

 .ובעצמאות מרבית, נדרשת התאמת הסביבה הפיסית והאנושית לצורכיהם

mailto:cilla@joyventures.com
https://www.joyventures.com/program/joy-academic-grant/
https://www.joyventures.com/wp-content/uploads/2020/04/Joy-2020-Academic-Grant-Guidelines.pdf
https://www.joyventures.com/program/joy-academic-grant/#form_program
https://www.joyventures.com/


 

האוניברסיטה, באמצעות רשות המחקר ובשיתוף המרכז לנגישות והתמצאות במרחב באוניברסיטת אריאל, החליטה 

 להקצות תקציב ייחודי להענקת מענקים לחברי סגל שיבצעו מחקר אינטרדיסציפלינרי בתחום הנגישות, לצורך הרחבת

 .הידע ופיתוח הכלים הנדרשים לשיפור חייהם של האוכלוסיות הזקוקות לכך

 
 אנו מצפים שהמענק יהווה פלטפורמה למחקרים רחבים יותר בתחום, ויהווה בסיס להגשת הצעות

 .גופי מימון חיצונייםמחקר ל

 
 תינתן עדיפות למחקרים בתחומים הבאים:: תחומי מחקר

 
 ניידות .1

 לקויות חושיות .2

 קוגניציה .3

 מערכות ניווט ומערכות אוטונומיות .4

 היבטים חברתיים וכלכליים של נגישות . .5

 
 :תנאי סף

 חברי סגל לפחות. תינתן עדיפות להצעת מחקר שתוגש ע"י חוקרים מחלקות שונות 2ידי -ההצעה תוגש על 

 נאי זה אינו חוקר שלא הגיש בשנתיים האחרונות הצעת מחקר לגוף מממן חיצוני, מנוע מלהגיש בקשה למענק זה. ת

 מתייחס לחברי סגל חדשים, עד שנה באוניברסיטה.

  לכל אחד מהמגישים יש מספרORCID .משויך לאוניברסיטת אריאל 

 
 , לתקופה של עד שנה אחת. ₪ 30,000עד : תקופה ותקציב

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

 

 31.5.20תאריך ההגשה לרשות המחקר: 

 

 בחזרה לטבלה   קול קורא

 
 

 
 

 אוניברסיטת אריאל

 הרשות למחקר ופיתוח
 

 קול קורא לעידוד פעילות במרכזי מחקר

 

 *דחיה של מועד ההגשה*
 

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

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

 שנתי. -קר החליטה להקצות למטרה זו תקציב למענק דוהמח
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 :מטרת המענק

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

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

 

 :זכאות להגשת בקשה

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

 האחרונות והגישו דו"ח שנתי לפעילות מרכז המחקר.

 

 , לתקופה של עד שנתיים. ₪ 50,000: עד תקופה ותקציב

 

 ל קורא מרכזי מחקר שקיבלו תמיכה תקציבית בשנתיים האחרונות.לא יוכלו לגשת לקו 

 

 ,efratk@ariel.ac.il למידע נוסף, ניתן לפנות לד"ר אפרת כץ, רכזת פרויקטי מחקר, במייל: 

 לולות להשתנות(.)שימו לב כי לאור המצב וההוראות החדשות, שעות העבודה ע 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 

 

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

  

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

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

עבור  70%ז: מימון של החל משנה"ל תשע"חבר סגל שנקלט לסגל הבכיר במסלול רגיל או מומחה  .1
 , בהתאם לעלות בפועל.₪ 615ימון מרשות המחקר לא יעלה על מודולים. גובה המ 3עד 
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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.comהירשם ישירות מול העורך, ד"ר רם גל: יש ל
 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

  

 

 ות רשות המחקרהודע

 
  

 חברי סגל יקרים,
  

 :לתשומת לבכם, מספר הודעות מטעם רשות המחקר
  

     בעתיד הקרוב מערכת ה- ORCID ורך תגמול המוסדות תשמש את ות"ת לצ 

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 

 בון את הפעילות המחקרית.מקושר לאוניברסיטת אריאל. רצוי גם לעדכן בחש

  

 ובאתר רשות המחקר. כאןמדריך זמין לשימושכם 

 .י אסיה צ'רניאבסקי מרשות המחקרמעשית ע" 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.

 . 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
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(. 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. 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.
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