
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

16.6.20 -23.6.20  

 הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

   מתאים לפקולטות מילות מפתח קול קורא

 

 משרד העלייה והקליטה

 

התכנית לעידוד קליטת מדענים 

 עולים ותושבים חוזרים

 

 

 

 כל התחומים

               
 
 

 

 

 בנק ישראל
 

 (RFIפנייה לקבלת מידע )

 005/20מס' 
 לפתרון שכפול וניהול מאגרי מידע

 

 

 

רפליקציה של נתוני עתק; 

 טכנולוגיות ענן

 

 

 

Lupus Research 

Foundation 

 

Global Team Science Award 

 

 

 

Systematic lupus 

erythematosus (SLE) 

 

 
 

 



 

 

 

Cancer Research Institute 

 

Technology Impact Award 

❖  

Clinic & Laboratory Integration 

Program (CLIP) 

 

 

Technological innovation in 

relation to cancer research 

and treatment – the 

personalized 

immunotherapy field; 

 

Pre-clinical and translational 

research in relation to 

cancer immunotherapy in 

the clinic 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Velux Foundation 
 

Research Grants 
 

 

Daylight research: 

Use of daylight and its 

effects on humans and 

nature; possible connection 

to architecture, health 

sciences; daylight 

technology 

 

Healthy aging; 

ophthalmology and more 

 

 

 

 

Frick Foundation for 

ALS Research 

 

Starting Grants in ALS 

Basic Research 

 

 

Basic biomedical research 

related to understanding the 

cause of amyotrophic lateral 

sclerosis (ALS) 

                                         

  

 

National Eczema 

Association 

 

Engagement Research Grant 

 

 

Basic and translational 

science; eczema 

heterogeneity; clinical 

practice and care 

innovations; disease burden 

alleviation; prevention 

 

                          

  

 

The International 

Foundation for Research 

in Experimental 

Economics (IFREE) 

 

 

 

Experimental Economics 

Research 

 
 

  

http://ifreeweb.org/about/inspiration-anchoring-ifree/
http://ifreeweb.org/about/inspiration-anchoring-ifree/


Small Research Grants 

Program 

 

  •● קולות קוראים פנימיים •●

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 הרשות למחקר ופיתוח

 
 מלגת גייל לתלמידי מחקר
 מצטיינים עבור השתלמות

 מחקרית בחו"ל
 

 

 

 

 כל התחומים

 

 

  •● הדרכות •●

 
 אוניברסיטת אריאל

 רשות המחקר

 
 הדרכות לקראת מחזור ההגשות

 :לקרן הלאומית למדע

 
 נעים להכיר! הקרן הלאומית למדע

❖  
כתיבה אפקטיבית של הצעות מחקר 

 לקרן הלאומית למדע
 

בקרוב יפורסם מידע חדש  שימו לב!
אודות אפשרויות שתעמיד רשות 

 המחקר לחברי הסגל הבכיר
 ISFלקראת ההגשה ל 

 

 
 כל התחומים

 

 

 •● אירועים •●

 

 

 רשות המחקר -מכון מופ"ת 
 

 סדנאות במחקר איכותני
 

 
 

♦♦♦ 

 

 

 

 

 הודעות רשות המחקר

 

  



 
 :בכםילתשומת ל

 
 מגוון אפשרויות מימון פתוחות מאת משרד הביטחון האמריקני:

Department of Defense (DOD) 

 בתכנית:

Congressionally Directed Medical Research Program (CDMRP) 

 :2020יולי 

Vision Research Program (VRP) 

 

 
 

 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

 

 

 

  

https://ebrap.org/eBRAP/public/Program.htm?clientAcronym=CDMRP
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=286800
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


 ORCIDעל כל חבר סגל לוודא שיש ברשותו חשבון 

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

 

 לפרטים נוספים
 

 

 כת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניותערי

 

 
 

 

 
 

 משרד העלייה והקליטה

 התכנית לעידוד קליטת מדענים עולים ותושבים חוזרים

 
אות שירות של איתור מדענים עולים המרכז לקליטה במדע )מק"ב( במשרד העלייה והקליטה מציע לאוניברסיט

 וחוזרים, מתוך מחשבה כי שילובם בפרויקטים בתחומי מחקר ופיתוח יקדמו את החברה בישראל.

 

הכולל נתונים על התמחותם המקצועית של המדענים בכל שטחי המדע,  מאגר מידע ממוכןברשות המרכז 

ולמהנדסי מו"פ עולים ותושבים חוזרים מחד  המחקר והפיתוח ולכן ביכולתו לסייע במציאת תעסוקה למדענים

 מאידך. העסקתם של מדענים אלו באקדמיה הינה בסבסוד משרד העלייה והקליטה. ואיתור מדענים

 
הלכה למעשה, חבר סגל באוניברסיטת אריאל יכול לקלוט באמצעות התוכנית לעידוד קליטת מדענים 

 , עוזרי מחקר, מהנדסים ופוסט דוקטורנטים.סטודנטים לתארים מתקדמים  -עולים ותושבים חוזרים 
 

אוניברסיטת אריאל חרטה על דגלה להיות אוניברסיטה ציונית, רב תחומית מהמובילות בעולם. ואכן, נכון להיום 

היא האוניברסיטה המובילה בישראל בקליטת עשרות מדענים עולים וחוזרים שהשתלבו בסגל האקדמי, 

 במעבדות ופרויקטי מחקר. 

 

: הסיוע הכספי הניתן למדען )עולה חדש או תושב חוזר( הוא דיפרנציאלי, בהתאם לדרגתו הכספי הסיוע
 תואר שני, שלישי או רביעי.  -האקדמית המוכרת של המדען

 
 ,ךלשמחקר לדם איכותי כעזר א מידע נוסף על האפשרות לאתר בדרך זו כוחל 
 .למיכל שיינברגרלפנות  ניתן 

 
כמו כן, אם אתם מכירים חוקרים מצוינים שכעת בחו"ל ורוצים לחזור לישראל ו/או חוקרים מעולים שרוצים לעלות 

 ארצה, אתם מוזמנים להפיץ להם מידע זה.

 

mailto:michalsh@ariel.ac.il


של מדענים  ידוד השבתם לישראלע שמטרתו נוסף, המרכז מפעיל שירות טרום עלייהב 

  לפני ההגעה לישראל.עוד עלה/חזר, באפשרותו להגיש בקשה להכרה כמדען השוהים בחו"ל: אם המדען טרם 

 

  .לקליטה במדע אתר האינטרנט של המרכזאת הבקשה ניתן להגיש דרך 

 

 בחזרה לטבלה    למידע נוסף

 
 

 
 

 בנק ישראל
 

 005/20( מס' RFIפנייה לקבלת מידע )

 לפתרון שכפול וניהול מאגרי מידע
 

דע מסוגים שונים, הן של מידע עסקי פרטי של הבנק, והן של מידע ציבורי, חלקו מידע נתוני בנק ישראל מנהל מאגרי מי

(. במסגרת פרויקט בנין המידע, הבנק מקים תשתית חדשה לניהול וארגון מידע, בין השאר בסביבת ענן Big Dataעתק )

 ציבורי של הבנק.

 

ן, מחפש הבנק כלי לשכפול נתונים ומאגרי מידע בין סביבות במטרה לנהל ולייעל את תהליך שינוע הנתונים בין הבנק לענ

 )רפליקציה(, בדגש על רפליקציה של הנתונים בין הרשת הפנימית של הבנק לסביבת הענן.

 

בנק ישראל מעוניין לקבל מידע בדבר פתרונות הקיימים בשוק. הבנק מזמין בזאת ספקים בעלי ידע, מומחיות וניסיון 

 פנייה זו. זוהי פנייה לקבלת מידע בלבד ולא מדובר במכרז.מתאימים להגיש מענה ל

 

 (12:00)בשעה  12.7.20תאריך אחרון למענה: 

 

 בחזרה לטבלה   למידע נוסף

 
 

 
 

Lupus Research Foundation 
 

Global Team Science Award 

https://www.gov.il/he/service/application_for_recognition_as_a_scientist
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/06/Call_MisradHaklita_Madanim_Olim_Hozrim_2020.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/06/Call_for_Information_IsraelBank_07.2020.png


 
The Lupus Research Alliance seeks to fund biomedical research that will discover better diagnostics, 

improve medical treatments and advance translational and clinical research that will ultimately lead to 

a cure for lupus. 

 

The successful Teams will focus on unraveling human lupus heterogeneity by applying cutting-edge 

technologies to address critical questions that could bring about breakthroughs in lupus care, 

research or drug development. 

 

Research Fields: Systematic lupus erythematosus (SLE). 

The Foundations invited research across disciplinary boundaries that attracts and engages scientific 

talent from diverse research and clinical fields such as systems biology, computational biology and 

bioinformatics, biomedical engineering, immunology, microbiology, molecular biology, biochemistry, 

rheumatology, nephrology, neurology, infectious disease and ect. 

 

Budget and Period: 
 
❖ Planning Grants (LOI): Up to $ 100,000, over a period of 4 months, 

to assemble competitive Teams, to develop and submit full applications. 

 

❖ Full applications: Up to $ 3,000,000 , for a period of 3 years. 

 

 
RA Deadline (LOI): 1.9.20 

Deadline (LOI): 15.9.20 

 

RA Deadline (Full, by invitation): 11.3.21 

Deadline (Full, by invitation): 1.4.21  

 
Call for Proposals   Web Page   Apply via proposalCENTRAL   Home Page   Back to Table 

 

 
 

 
 

Cancer Research Institute 
 

 

 

https://www.lupusresearch.org/wp-content/uploads/2020/04/GTSA-RFA_FINAL-3-1.pdf
https://www.lupusresearch.org/research-and-clinical-trials/research/funding-opportunities/
https://proposalcentral.com/
https://www.lupusresearch.org/


 

The Cancer Research Institute funds research aimed at furthering the development of immunological 

approaches to the diagnosis, treatment, and prevention of cancer. The Institute's mission is to bring 

effective immune system-based therapies to cancer patients sooner. 

 

Technology Impact Award 

 

The Cancer Research Institute Technology Impact Award provides seed funding to address 

the gap between technology development and clinical application of cancer immunotherapies.  

 

These grants aim to encourage collaboration between technology developers and clinical cancer 

immunologists and to generate the proof-of-principle of a novel platform technology in 

bioinformatics, ex vivo or in silico modeling systems, immunological or tumor profiling instrumentation, 

methods, reagents and assays, or other relevant technologies that can enable clinician scientists 

to generate deeper insights into the mechanisms of action of effective or ineffective cancer 

immunotherapies. 

 

Research Fields: The most competitive applicants will address areas where technological innovation 

stands to benefit the field and cancer patients most, and that will ultimately lead to effective next 

generation personalized cancer immunotherapies. 

 

These technologies may include but are not limited to: 

• New bioinformatics methods or technologies that speed collection and analysis of large sets of 

patient-derived biological data 

• Computer simulations for modeling biological systems and responses to immunotherapy 

• Tools and methods that improve profiling of tumors to inform therapeutic strategies 

• Real-time visualizations of molecular and cellular activity to improve tracking of responses to 

immunotherapy 

• In vitro tissue culture systems that recapitulate the interactions between primary tumor cells and 

the immune system 

 

Budget and Period: Up to $100,000 per year (total of $200,000) , for a period of 2 years. 

 
RDA Deadline (LOI): 1.11.20 

Deadline (LOI): 15.11.20 

 
RDA Deadline (Full - by invitation): 25.3.21 

Deadline (Full – by invitation): 15.3.21 

 
Call for Proposals  Apply Online (new users)   Apply Online (Existing users)  
 

http://www.cancerresearch.org/scientists/fellowships-grants/technology-impact-award
https://www.grantrequest.com/SID_205?SA=SNA&FID=35050
https://www.grantrequest.com/Login.aspx?ReturnUrl=%2faccountmanager.aspx%3fSA%3dAM%26sid%3d205&SA=AM&sid=205


Home Page  Back to Table 

 
 

Clinic & Laboratory Integration Program (CLIP) 

 
The Clinic and Laboratory Integration Program (CLIP) Grants are awarded to qualified scientists 

who are working to explore clinically relevant questions aimed at improving the effectiveness of cancer 

immunotherapies.  

 

Research Fields: The program supports pre-clinical and translational research that can be directly 

applied to optimizing cancer immunotherapy in the clinic. 

 

Budget and Period: Up to $200,000 , for a period of two years. 
 
 
RDA Deadline (LOI): 18.10.20 

Deadline (LOI): 1.11.20 

 

RDA Deadline (Full - by invitation): 1.2.21 

Deadline (Full – by invitation): 15.2.21 

 
Call for Proposals  Application Guidelines   Apply Online (new users)  
 

Apply Online (existing users)  Application Guidelines   Home Page  Back to Table 

 

 
 

 
 

Velux Foundation 
 

Research Grants 
 

The Velux Foundation supports research that brings forward innovative ideas in its funding areas, 

aiming to create impact with the research results that transfers beyond the borders of a single 

discipline.  

 

Research Fields: Funding areas: 

https://www.cancerresearch.org/
https://www.cancerresearch.org/scientists/fellowships-grants/translational-research-grants
https://www.cancerresearch.org/scientists/fellowships-grants/translational-research-grants/clip-application-guidelines
https://www.grantrequest.com/SID_205?SA=SNA&FID=35012
https://www.grantrequest.com/Login.aspx?ReturnUrl=%2faccountmanager.aspx%3fSA%3dAM%26sid%3d205&SA=AM&sid=205
http://www.cancerresearch.org/scientists/fellowships-grants/translational-research-grants/clip-application-guidelines
https://www.cancerresearch.org/


• Daylight: Use of daylight and its effects on humans and nature 

• Healthy Ageing 

• Ophthalmology 

• For more information on their focus funding areas read more here or follow the links 

• Excellent research projects within the foundation’s legal purpose but outside focus areas above 

can be considered 

 

Budget and Period: Approx. CHF 50,000 – CHF 100,000 , for a period of 1-4 years. 

Use NIS for the project budget. 
 
RA Deadline (Pre-Proposal): 7.9.20 

Deadline (Pre-Proposal): 30.9.20 

 

Call for Proposals   Research Areas   Application Guidelines   Application Template 
 

Home Page    Back to Table 

 

 
 

 

 
Frick Foundation for ALS Research 

 

Starting Grants in ALS Basic Research 
 

The aim The Bruno and Ilse Frick Foundation for Research on ALS is to encourage basic biomedical 

research related to understanding the cause of amyotrophic lateral sclerosis (ALS).  

 

The Frick Foundation is looking for talented early-career scientists who have already produced 

excellent supervised work, ready to work independently and shows potential to be a research leader. 

 

Eligibility: Researchers with 5 years of experience since completion of their PhD, 

a scientific track record showing great promise and an excellent research proposal.  

 

https://veluxstiftung.ch/funding-areas/daylight-research/
https://veluxstiftung.ch/funding-areas/healthy-ageing-research/
https://veluxstiftung.ch/funding-areas/ophthalmology-research/
https://veluxstiftung.ch/funding-areas/
https://veluxstiftung.ch/wp-content/uploads/2016/07/Foundation-purpose.pdf
https://veluxstiftung.ch/applications/
https://veluxstiftung.ch/funding-areas/
https://veluxstiftung.ch/wp-content/uploads/2019/03/VeluxStiftung_ApplicationGuideline.pdf
https://veluxstiftung.ch/wp-content/uploads/2019/03/VeluxStiftung_ApplicationForm.docx
https://veluxstiftung.ch/


Research Fields: A basic biomedical research related to understanding the cause of amyotrophic 

lateral sclerosis (ALS). 

 

Budget and Period: 100,000 CHF (Swiss francs), over a period of 2 years. 

 

RDA Deadline: 8.9.20 

Deadline: 30.9.20 

 

Call for Proposals      Back to Table 

 

 

 
 

National Eczema Association 
 

Engagement Research Grant 
 

This award is intended to build the productive research experience and capacity of early-career 

eczema investigators through funding of highly-focused, exploratory pilot research or secondary 

analysis of existing data. 

 

Engagement Research Grants provide small amounts of funding to undertake self-contained research 

projects that may yield interesting insights and potentially lead to a new line of research.  

Data from Engagement awards can then be used as the premise to support a larger proposal 

in the future from NEA or other funding institutions. 

 

Research Fields: Proposals should address at least one of the following research priorities: 

• Cutting Edge Basic & Translational Science 

• Eczema Heterogeneity: Novel Insights 

• Innovations in Clinical Practice & Care 

• Understanding & Alleviating Disease Burden 

• Eczema Prevention 

 
Budget and Period: Up to $5,000 in direct costs. 
Grant funds may not be used for salary, training experiences, equipment over $1,000 (including 

computer hardware or software), or travel/conference-related expenses. 

 

http://frick-fondation.ch/


R&D Deadline: 17.8.20 

Deadline: 31.8.20 (5pm) 

 

Call for Proposals   Application Form  Grant Conditions  Frequently Asked Questions 
 
 
Home Page   Back to Table  

 
 

 
 

The International Foundation for Research 

in Experimental Economics (IFREE) 
 

Small Research Grants Program 

 

The International Foundation for Research in Experimental Economics (IFREE) was inspired originally 

by Mary Caslin Ross and the work of Dr. Vernon L. Smith to support research and education in 

experimental economics. 

 

The IFREE Small Grants Program provides funding for research projects that are consistent 

with IFREE’s Mission Statement and IFREE’s “principles of belief.” 

Research Fields: IFREE incubates creative market-and personal-exchange system projects that 

extend the boundaries of economic research and nurture thinking outside the traditional economics 

research, education, and policy boxes. 

 

Investigators are encouraged to carefully read the “Inspiration Anchoring IFREE” page. 

 
Budget: Up to $10,000  

 
RA Deadline: 25.1.21 

Deadline: 1.2.21 

 

Call for Proposals   Submission Form    Cover Page Form  Past Recipients   Home Page    Back to Table 

 

 

 

https://nationaleczema.org/research/research-we-fund/for-researchers/engagement-research-grant/
https://nationaleczema.org/wp-content/uploads/2020/02/NEA-Engagement-Research-Grant-Application-2020.docx
https://mk0nationalecze819jj.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/02/NEA-Research-Grant-Awards-Terms-Conditions-APRIL2020.pdf
https://nationaleczema.org/research/research-we-fund/for-researchers/research-grant-policies-and-reporting/
https://nationaleczema.org/
https://ifreeweb.org/about/mission-statement/
https://ifreeweb.org/about/inspiration-anchoring-ifree/
http://ifreeweb.org/research/the-ifree-small-grants-program/
http://ifreeweb.org/the-ifree-small-grants-program-application/
https://ifreeweb.org/wp-content/uploads/2015/01/applicationtemplatePDFForm.pdf
https://ifreeweb.org/small-grants-awarded/
http://ifreeweb.org/


 

 •● קולות קוראים פנימיים •●
 

 

 

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 הרשות למחקר ופיתוח
 

 גייל לתלמידי מחקר מצטיינים עבור השתלמות מחקרית בחו"למלגת 

 

 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

 .עניפה שתשמש אותו גם לאחר סיום לימודיו רשת מדעית

 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

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

 באחד מהדירוגים המקומות הראשונים 50-באחד מ ההשתלמות תתקיים באוניברסיטה אשר מדורגת  •

 :הבאים

 2020או  2019מדד שנגחאי  .1

 2020או  THE 2019מדד  .2

 

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

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

 
 .מאוניברסיטת אריאל ע"י חבר הסגל המנחההבקשה תוגש 

 
 שת הבקשה ניתן לפנות לגב' טלי גונן מרשות המחקר,בעניינים טכניים הקשורים לאופן הג

 talig@ariel.ac.il  :רכזת תפוקות מחקריות

 

 12:00עד השעה  1.7.20תאריך ההגשה לרשות המחקר: 

http://www.shanghairanking.com/ARWU2018.html
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


 

 בחזרה לטבלה   501.2טופס    הנחיות לפורטל רשות המחקר  קול קורא

 

 

 •● הדרכות •●

 
 

 
 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
 הרשות למחקר ופיתוח

 
 שימו לב! בקרוב יפורסם מידע חדש אודות אפשרויות שתעמיד רשות המחקר 

 ISFלחברי הסגל הבכיר לקראת ההגשה ל 

 וניםעקבו אחר העדכ

 
 הדרכות לקראת מחזור ההגשות לקרן הלאומית למדע:

 

 נעים להכיר! הקרן הלאומית למדע
 

 ההדרכה תועבר ע"י ראשות מדורי רשות המחקר, אלונה בן עיון ואפרת תג'ר 
 

 09:00-12:00בין  1.7.20ביום רביעי ה 

 בהגשת הצעת המחקרלאחר מאות הגשות ישתפו, אלונה ואפרת, מניסיונן העשיר בכלים שיסייעו לכם 

 והתקציב הנלווה לה. בין היתר יעלו בהדרכה הנושאים הבאים:

 מהי הקרן הלאומית למדע ❖

 הצגת מגוון מסלולי הקרן ❖

 דגשים להגשת הצעת מחקר לקרן ❖

 דגשים לבניית תקציב ❖
 

  :פאנל מיוחד עם זוכי מענקי הקרן -בסיום 

 נם לגרנט זוכה.פרופ' איציק שי ופרופ' אלכס שפילמן שיתנו טיפים מניסיו

 
 michalsh@ariel.ac.il תובת המייל:כמחקר, בה אנא פנו למיכל שיינברגר מרשות -רישום ל 

 

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
mailto:michalsh@ariel.ac.il


 

 כתיבה אפקטיבית של הצעות מחקר לקרן הלאומית למדע

 
 

 ההדרכה תועבר ע"י ד"ר רם גל
 

 09:00-13:00 23.7.20ביום חמישי ה 
 

 ISFמרצה ועורך מדעי מוביל, יעביר הדרכה שתעסוק בכתיבה אפקטיבית של הצעת מחקר ל  -ר רם גלד"

 ותכלול את הנושאים הבאים:

 האנטומיה של הצעת המחקר ❖

 מה מחפשת הקרן? ❖

 כיצד "לשווק" את הצעת המחקר שלך טוב יותר ❖

 לחשוב כמו סוקר ❖

 עקרונות, טיפים, וטעויות נפוצות בכתיבה מדעית ❖

 כל הטיפים למגישים מחדש! -רתבקשה חוז ❖

 

 michalsh@ariel.ac.il תובת המייל: כמחקר, בה אנא פנו למיכל שיינברגר מרשות -רישום ל 

 
 בחזרה לטבלה

 

 •● אירועים •●
 

 

 
 

 רשות המחקר -מכון מופ"ת 
 

 דנאות במחקר איכותניס
 

 יתקיימו במכון מופ״ת סדנאות מרוכזות בנות יום בנושאי מחקר איכותני.  2020במהלך חודשים יולי וספטמבר 
 הסדנאות מבקשות להקנות למשתתפים ידע תאורטי, מתודולוגי ומעשי על היבטים שונים של המחקר האיכותני. 

 לחוקרים מתחילים ולחוקרים ותיקים אשר מבקשים  ,מתקדמים: הסדנאות מיועדות לסטודנטים לתארים קהל היעד

 להרחיב את הידע שלהם בתחום.                
 

 עבור סדנה.₪  300: מחיר השתתפות
 

 חלק מהסדנאות מתוכננות להיערך באופן מקוון, אך עבור חלקן כדאי להתעדכן באתר מכון מופ"ת.

 ן, תישלח הודעה בנושא לנרשמים לקראת מועד הסדנה.במידה וסדנאות פרונטליות יועברו למרחב המקוו

mailto:michalsh@ariel.ac.il


 
 בחזרה לטבלה   למידע נוסף

 

 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,

 

 :לתשומת לבכם, מספר הודעות מטעם רשות המחקר

 

 תשמש את ות"ת לצורך תגמול המוסדות  ORCID -עתיד הקרוב מערכת הב 

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

 וכדומה. קפ"מ, קריטריוניםלרבות בעניין: 

 

 ORCIDלפיכך, אנו מבקשים מכל חבר סגל לוודא שיש ברשותו חשבון 

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

 

 ובאתר רשות המחקר. כאןמדריך זמין לשימושכם 

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

 anastasiach@ariel.ac.ilלפרטים והרשמה אנא פנו באימייל: 

 

 בחזרה לטבלה    ORCIDמדריך 

 
 

 :ריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניותע 

 עת מחקר באנגלית לקרן חיצונית, חוקרים שבכוונתם להגיש הצ

 יכולים להגיש בקשה לעריכה מדעית לעורך של הרשות למחקר ופיתוח, ד"ר מיכאל מעוז.

 שות אלו יקבלו קדימות במתן שירותי העריכה.. בקהפורטלאת הבקשה יש להגיש דרך 

 .שימו לב, על ההצעה להיות מוכנה במסגרת מגבלות הזמן של הקרן ורשות המחקר

 
 בחזרה לטבלה

 

 :וקרים יקרים, לתשומת ליבכםח 
 מהיום, המאמר שלכם יכול לזכות לחשיפה גדולה יותר!

 .  Cambridge University Pressבילת כתבי עת של המו"ל לאוניברסיטת אריאל יש מנוי לח

 .בקישור זהאת רשימת כתבי העת הכלולים בחבילה זו תוכלו למצוא 

 

 , לפיו חוקרי המוסד זכאים לפרסםמלמ"ד הגיעו להסדר מיוחד עם מו"ל זהלאחרונה 

 , 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

 פתוח ונגיש לציבור הרחב.המשמעות היא כי המאמר שלכם יהיה 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/06/Call_for_Participation_Mofet_Summer2020.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
file://///WGOLDA/Files/rashut%20hamechkar/מחשוב%20ובקרה/ORCID/מדריך%20למשתמש%20ORCID/מדריך%20למשתמש-מעודכן%20ORCID%20ID.pdf
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
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/03/CambridgeUniversityPress_FullGoldenPackage_List.xlsx


 

 

 .MALMAD OA Agreement -לפרטים נוספים אודות ההסדר המיוחד 

 

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

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

 אופן אוטומטי.והמאמר יועבר לפרסום במסלול הפתוח ב

 

הנכם מתבקשים להשתמש בדוא"ל המוסדי בעת שליחת המאמר למערכת לצורך 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

 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 לא אתבמקרים בהם נדרש מימון משלים, יש למ   ·

 @ariel.ac.ilalonaba : 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

