
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

23.6.20 -30.6.20  

 הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

   מתאים לפקולטות מילות מפתח קול קורא

 

 

 

 

 

 

 

 משרד החינוך

 לשכת המדען הראשי

 

 לבצע מחקרים קצרי טווח הזמנה

בנושאים בחינוך הקשורים 

 לתקופת הקורונה

 

 

 : חינוך בתקופת הקורונה

 :מחקרים קצרי טווח

השפעת עבודה פסיכולוגית 

וייעוצית מקרוב ומרחוק על מצבם 

; מאפיינים הרגשי של התלמידים

פדגוגיים של למידה בתקופת 

הקורונה; היבטים רגשיים חברתיים 

 קוונת; בהוראה ולמידה מ

ניהול בית הספר בתקופת 

הקורונה; הכשרה של מורים 

להוראה מקוונת; מאפייני הלמידה 

 המקוונת במגזרים שונים,

תלמידים עם צרכים מיוחדים 

               
 
 

 



והשלכות; חינוך בלתי פורמלי 

בתקופת הקורונה; השפעת 

 המשבר על מעמד 

  המורה בישראל

 

 ג'וינט ישראל

 

 ביצוע מחקר הערכה לתוכנית:

הכנת מתבגרים  –"דירות אימון 

עם מוגבלות לניהול אורח חיים 

 עצמאי בקהילה"

 

 

 מחקר הערכה בנושא:

 

הכנת מתבגרים עם מוגבלות 

 לניהול אורח חיים עצמאי בקהילה

 
 
 

 

 

The UK-RAS Network 

 

Medical Robotics Challenge 

for Contagious Diseases 

 

 

Medical robot technologies 

development for contagious 

diseases 

 
 

 

 

Bright Focus 

Foundation 

 

Macular Degeneration 

Research Grant (FY21) 

 

New Investigator Grant 

Program 

❖  

Innovative Research Grants 

 

 

 

Understanding, prevention, 

and treatment of age-related 

macular degeneration 

 
 

 

 

Rivkin Center 

 

Scientific Scholar Awards 

 

 

Ovarian cancer research 

 

 
 

 

  •● קולות קוראים פנימיים •●

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 הרשות למחקר ופיתוח

 

קול קורא למענק עריכה מדעית 

 ISF -מורחבת 

 

 

 

 

 כל התחומים

 

 



 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 קר ופיתוחהרשות למח

 
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
 

 
 כל התחומים

 

 

  •●אירועים  •●

 
 האוניברסיטה העברית

 

 תכנית "לימוד בחברותא"

 

 ,מגוון נושאים
 קבוצות דיוןאנא ראו 

 

 

 

Research Academy 

 

Live Webinar: 

Plagiarism: Decision making 

& dealing with grey zones 

across academic fields 

 

 כל התחומים

 

 

 •●תזכורות ועדכונים  •●

 

 
Health Effects Institute 

(HEI) 

 
RFA 20-1A 

Health Effects of Air Pollution 

 

Air quality regulations: 

accountability, effectiveness;  

casual interpretation of 

evidence from existing 

cohorts ; wildland and 

 

 

 

https://limudchevruta.huji.ac.il/2020


 
** Updated Deadlines ** 

 

agricultural burning: 

contributions to air quality 

and health 

 

 

 מכללת אורנים

 

 קול קורא לכנס השנתי למחקר,

 יצירה והוראה:

 חינוך בהוויה מפוצלת

 

 הכנס התבטל ** -** שימו לב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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) 

 

 
 

 ת קוראים פתוחים:קולו

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.

 

 

  

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


  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
 

 

 ות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניותעריכת הצע

 

 
 

 

 
 

 משרד החינוך
 לשכת המדען הראשי

 
 הזמנה לבצע מחקרים קצרי טווח

 בנושאים בחינוך הקשורים לתקופת הקורונה
 

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


ופת הקורונה השפיעה על כל היבט של התהליך החינוכי ויצרה אתגרים עצומים אך גם הזדמנויות עבור צוותי החינוך, תק

תלמידים ומורים. שנת הלימודים הבאה תפתח בצל הקורונה ועם אפשרויות לתרחישים שונים, ביניהם סגר מלא או חלקי 

 ולמידה משולבת מקרוב ומרחוק. 

 
 למוד על מאפייני התקופה הזו בעוד הדברים טריים אצל בעלי העניין השונים ולהבין מה יכול: על מנת לתחומי מחקר

 וראוי ללוות את המערכת גם בעתיד, לשכת המדען הראשי מזמינה חוקרים וחוקרות להגיש הצעות למחקרים קצרי

 טווח בתחומי המחקר הבאים:
 

 מצבם הרגשי של תלמידים ההשפעה של עבודה פסיכולוגית וייעוצית מקרוב ומרחוק על .1

 )על יסודי/ מאפיינים פדגוגיים של הוראה ולמידה בתקופת הקורונה בקרב תלמידים )קדם יסודי / יסודי .2

 היבטים רגשיים חברתיים בהוראה ולמידה מקוונת .3

  ניהול בית ספר בתקופת הקורונה: תפיסות של מנהלים, אתגרים והזדמנויות .4

 הכשרה של מורים להוראה מקוונת  .5

 אפייני הלמידה המקוונת במגזר הערבי או המגזר החרדימ .6

 למידה מקוונת בקרב תלמידים עם צרכים מיוחדים .7

 הערכה של למידה מקוונת .8

 חינוך הבלתי פורמלי בתקופת הקורונה .9

 .השפעת משבר הקורונה על מעמד המורה בישראל .10

 
 חודשים. 4-לתקופה של כ ,ש"ח  40,000 עד  :תקופה ותקציב

 
 28.6.20לרשות המחקר :  תאריך הגשת ההצעה

 5.7.20תאריך ההגשה לקרן: 

 
 בחזרה לטבלה   קול קורא

 
 

 
 

 ג'וינט ישראל
 

 יצוע מחקר הערכה לתוכנית:ב
 הכנת מתבגרים עם מוגבלות לניהול אורח חיים עצמאי בקהילה" –"דירות אימון 

 
ג'ונט ישראל מזמינה הצעות לביצוע מחקר הערכה לתכנית "דירות אימון", המופעלת ע"י ג'וינט ישראל בשיתוף עם משרד 

 העבודה, הרווח והשירותים החברתיים וקרנות הביטוח הלאומי.
 

 הכנת מתבגרים עם מוגבלות לניהול אורח חיים עצמאי בקהילה. :מטרת התכנית
 

 :תנאי הסף

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/06/Call_for_Proposals_MisradHahinuh_5.7.20-1.pdf


 למעריך הראשי ניסיון בביצוע לפחות שתי הערכות מעוצבות של תכניות •

 השנים האחרונות 5-מתחומי רווחה ו/או חינוך ב

 השנים האחרונות 5-ניסיון בביצוע מחקרים הנוגעים לאנשים עם מוגבלות ב •

 
 חודשים. 32תקופת ההסכם היסודית היא : ה ותקציבתקופ

 תקופה זו כוללת את ביצוע מחקר ההערכה, כתיבת דו"ח ביניים ודו"ח מסכם והצגתם בפני ועדת ההיגוי של התכנית.

 
 5.7.20 :תאריך הגשה לרשות המחקר

 (14:00)עד השעה  19.7.20תאריך הגשה לקרן: 

 

 בחזרה לטבלה   הודעה   נספחים   קול קורא

 
 

 
 

The UK-RAS Network 
 

Medical Robotics Challenge for Contagious Diseases 
 

The outbreak of novel coronavirus has sparked a global health crisis and the robotics research and 

innovation communities form an integral part of our response. The COVID-19 pandemic offers a 

unique opportunity to galvanize medical robot technologies, as they play an increasingly major role in 

combating contagious diseases. 

 

Research Fields: This new international challenge is aimed at entries that could offer solutions as 

part of a multi-faceted response to this and future global pandemics.  

 

• There is no special focus - they are looking for any innovation that helps to fight the virus 

or lessen its impact. 

 

• Entries will be judged on innovation, relevant clinical application, and good engineering practice. 

 

• A working prototype is preferably, however given that the Covid-19 outbreak may make 

construction of a prototype impossible, the judging panel will consider designs and plans. 

 

 All applicants are asked to send a 2-minute video demo of their entry. 
This is to be submitted via the online form on the website. 

 
RA Deadline: 8.9.20 

Deadline: 23.9.20 

 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/06/Call_for_Proposals_Joint_Dirot_Imun_mechraz.docx
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/06/Call_for_Proposals_Joint_Dirot_Imun_mechraz_nispakhim.docx
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/06/Call_for_Proposals_Joint_Dirot_Imun_Announcement.png


Call for Entries   Enter Online   Back to Table 
 

 
 

 
 

Bright Focus Foundation 
 

Macular Degeneration Research Grant (FY21) 
 

BrightFocus provides research funds researchers pursuing pioneering research leading to greater 

understanding, prevention, and treatment of age-related macular degeneration. 

 

Research Fields: Understanding, prevention, and treatment of age-related macular degeneration. 

 

New Investigator Grant Program 
 

This research grant is intended to support investigators during their early years as an independent 

investigator involved in studies that have an impact on the causes and/or treatment of macular 

degeneration. 

 

Proposal Length: Two-page description of the proposed research 
 

Budget and Period: $150,000 per year, for a period of 3 years ($450,000 at total) 
 

 

Innovative Research Grants 
 

This program is intended to provide support for high-risk/high-gain age-related macular degeneration 

research. The Foundation hopes to attract established investigators to apply for this support, but the 

aims of the application must contain outside-the-box ideas that are novel in the field.  

 

Applicants who are experts in another field are encouraged to apply their talents to proposing 

innovative research in the macular degeneration field. 

 

Proposal Length: Three-page description of the proposed research 
 

Budget and Period: $200,000 per year, for a period of 3 years ($600,000 at total) 
 

 

https://www.ukras.org/robotics-week/challenges/medical-robotics-for-contagious-diseases-challenge-2020/
https://www.ukras.org/robotics-week/challenges/medical-robotics-for-contagious-diseases-challenge-2020-application/


RDA Deadline (LOI): 15.7.20 

Deadline (LOI): 29.7.20 

 

RDA Deadline (Full - by invitation): 19.11.20 

Deadline (Full – by invitation): 3.12.20 

 

Call for Proposals   Guidelines   Apply via proporslCENTRAL   Home Page  Back to Table 
 

 

 
 

Rivkin Center 
 

Scientific Scholar Awards 
 

The Rivkin Center supports young and talented researchers, and is interested to tract new 

investigators to ovarian cancer research. The awards are intended to assist promising laboratory and 

clinical scientists inpursuing a career in ovarian cancer research. 

 
Eligibility: 

Candidates should be at the post-doc/fellow, instructor, research assistant, or assistant professor level 

with no more than 3-4 years in any of these positions. Established, outstanding scientists without prior 

focus in ovarian cancer but looking to focus in this disease area are also encouraged to apply 

 
Research Fields: Ovarian cancer research. 

 

Budget and Period: Up to $120,000 for a period of 2 years (up to $60,000 per year) 

Funds are for direct costs only. 

 
Call for applications will open on 1.9.20, with application date in December. 
 

Cal for Proposals   Web Page  Guidelines  Apply via proposalCENTRAL  Home Page   Back to Table 
 

 

 •● קולות קוראים פנימיים •●
 

 

 

 

 

https://www.brightfocus.org/grants/request-proposal-macular-degeneration-research-program
https://www.brightfocus.org/grants/guidelines
https://proposalcentral.com/
https://www.brightfocus.org/grants/guidelines
https://rivkin.org/wp-content/uploads/2018/09/Scientific-Scholar-Award-RFA-2019.pdf
https://rivkin.org/research/grants/scientific-scholar-awards/
https://rivkin.org/wp-content/uploads/2019/12/Rivkin-Pilot-Study-Award-Guidelines-rev-08-19-for-2020.pdf
https://proposalcentral.com/GrantOpportunities.asp?GMID=167
https://rivkin.org/


 

 

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 הרשות למחקר ופיתוח
 

 ISF -קול קורא למענק עריכה מדעית מורחבת 

 

המחקר לסייע לחוקרים להגיש הצעות מחקר איכותיות לגופים מממנים בכלל ולקרן  במסגרת המאמצים של רשות

עריכה מדעית מורחבת ( בפרט, רשות המחקר מעניקה זה מספר שנים לחברי הסגל שירות של ISFהלאומית למדע )

 , המיומנים בליווי חוקרים ממוסדות אקדמיים בהגשת הצעות מחקר. ומעמיקה מגורמים מקצועיים

 ידי הרשות למחקר ופיתוח.-ת המוצע ממומן עלהשירו

 

 :(ISFהקרן הלאומית למדע )

 ( הינה כיום הגוף המרכזי התומך במחקר הבסיסי בישראל. ISFהקרן הלאומית למדע )

מחקרים זוכים בכל שנה בתמיכת  600-מענקי המחקר של הקרן ניתנים על בסיס תחרותי, על מדדי מצוינות מדעית. כ

 ווה חלק משמעותי מסך מענקי הקרנות למחקר בסיסי העומדים לרשות החוקרים בישראל.הקרן, תמיכה המל

 כדי ללמוד עוד על שמות מחקרים שזכו בשנים האחרונות, שמות הזוכים והסכומים. אתר הקרןתוכלו לעיין ב

 

 היערכות מקדימה רצינית ומשמעותית הינה קריטית נובמבר, אך  מועד ההגשה הצפוי לקרן הינו תחילת

 . להגשת הצעה מוצלחת

 

לצורך כך, הוחלט לאפשר לחברי הסגל המעוניינים להגיש הצעת מחקר לקרן להסתייע בגורם מקצועי המיומן בהגשת 

 בישראל.הצעות מחקר לקרן ספציפית זו ובעל ניסיון בעבודה מול חברי סגל באוניברסיטאות אחרות 

 
יוכל להעלות  -שייתן ביקורת בונה ויחדד את המסרים ואת חדשנות ההצעה  -אנו מאמינים שליווי של גורם חיצוני 

משמעותית את סיכויי הזכייה של הצעת המחקר. כמו כן, התהליך יקנה לחבר הסגל כלים שיסייעו לו גם בהגשת הצעות 

 מחקר נוספות לקרנות אחרות בארץ ובחו"ל.

 

תתבצע דרך הפורטל. יש לבחור בהגשת  הגשהה 

 .בקשה מדעית פנימית

 .הסבר על הגשת הבקשה בפורטל

 
 (12:00)בשעה  21.7.20חקר: התאריך האחרון להגשה לרשות המ

 

    בחזרה לטבלה     למידע המלא ראו מסמך הקול הקורא

 

 

https://www.isf.org.il/#/studies
https://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/Budgetary-guidelines/User_Guide_for_Editing_Request_by_the_Portal_20.6.17.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/06/%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%9C%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA-ISF-2020-%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C-%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97-1.pdf


 

 

 

 

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 הרשות למחקר ופיתוח
 

 מלגת גייל לתלמידי מחקר מצטיינים עבור השתלמות מחקרית בחו"ל

 

 י תואר שלישי באוניברסיטת אריאל, המעוניינים להשתלם בתחום מחקרם במוסדות מוביליםהמלגה מיועדת לתלמיד

 בחו"ל. ההשתלמות תאפשר לסטודנט להיחשף לחוקרים ברמה בינלאומית ולשיטות מחקר מתקדמות, ואגב כך לטוות

 .רשת מדעית עניפה שתשמש אותו גם לאחר סיום לימודיו

 רו ו/או יתהדקו שיתופי הפעולה הבינלאומיים של המנחים, ואלו יבואו לידי ביטויהודות להשתלמות של הסטודנטים, יווצ

 .בתוצרי מחקר משותפים, ובייחוד בפרסומים בכתבי עת שפיטים

 

 :תנאים לקבלת מלגת גייל עבור השתלמות בחו"ל

 .רהתלמידי תואר שלישי, החל מהשנה השנייה ואילך, הלומדים באוניברסיטה ושהצעת המחקר שלהם אוש •

 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

 .ד בחו"ל וליוקר המחיה במדינת היעדלחודש, ויחושב בין היתר בהתאם ל: איכות המועמד, רמת המוס

 
 .מאוניברסיטת אריאל ע"י חבר הסגל המנחההבקשה תוגש 

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

 talig@ariel.ac.il  :רכזת תפוקות מחקריות

 

 12:00עד השעה  1.7.20ה לרשות המחקר: תאריך ההגש

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
 וחהרשות למחקר ופית

 
 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 

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

 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 ❖
 

  :וכי מענקי הקרןפאנל מיוחד עם ז -בסיום 

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

 
המחקר, בכתובת המייל:  אנא פנו למיכל שיינברגר מרשות -רישום ל 

michalsh@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
mailto:michalsh@ariel.ac.il


 דעכתיבה אפקטיבית של הצעות מחקר לקרן הלאומית למ

 
 

 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  -ד"ר רם גל

 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! -בקשה חוזרת ❖

 

בכתובת המייל:  ,אנא פנו למיכל שיינברגר מרשות המחקר -רישום ל 

 michalsh@ariel.ac.il 

 
 בחזרה לטבלה    (ISFאתר הקרן הלאומית למדע )

 

 

 •●אירועים  •●
 

 

 
 

 האוניברסיטה העברית

 תכנית "לימוד בחברותא"
 

לספק לתלמידי ולתלמידות מחקר מצע לדיון וחשיבה אודות סוגיות תיאורטיות,  " היאלימוד בחברותאמטרת התכנית "

מתודולוגיות ואתיות משותפות בפורום תומך ואינטרדיסציפלינרי. התכנית מעודדת שיתופי פעולה בין המשתתפים/ות 

  והפקת תוצרים אקדמיים משותפים כגון אסופות מאמרים או מושבים בכנסים רלוונטיים.

 

תוססות בהן משתתפים ומשתתפות מהפקולטות למדעי  קבוצות דיון 10 ימודים תש"ף פועלות במסגרת התכניתבשנת הל

  החברה, מדעי הרוח, מדעי הטבע, עבודה סוציאלית וחינוך, וכן ממוסדות אקדמיים נוספים בארץ ובעולם.

mailto:michalsh@ariel.ac.il
https://www.isf.org.il/#/
https://limudchevruta.huji.ac.il/
https://limudchevruta.huji.ac.il/2020


תלמידי ולתלמידות מחקר המעוניינים/ות ללמוד על התכנית ולהשתתף בפעילות בשנת ל המפגש מיועד: יעדקהל ה

  הלימודים תשפ"א, וכן לאנשי ונשות סגל המעוניינים/ות להטמיע את מודל התכנית באוניברסיטאות אחרות.

 

 12:45-12:00, בין השעות 2020ביוני  24 -המפגש יתקיים ביום רביעי ה 

 

 : פו במפגשישתת

 לספר סיפורים בעידן " , דוקטורנטית במחלקה לתקשורת ועיתונאות ואחת מראשות הקבוצהנועה שקרג'י ❖

 "הדיגיטלי

לימודי ביקורת דוקטורנטית בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ואחת מראשות הקבוצה " צילי ניר, ❖

 "מוגבלות

 "יחב"ל בתנ"ך" בחוג ליחב"ל ואחד מראשי הקבוצה , דוקטורנטאופק רימר ❖

  פרופ' עמית פינצ'בסקי יו"ר התכנית ❖

  לנדסברג-הדר לוי רכזת התכנית, הדוקטורנטית, ❖

 

 בחזרה לטבלה   הזמנה  עמוד התכנית באתר האוניברסיטה העברית   קישור למפגש בזום

 

 
 

 
 

Research Academy 
 

Live Webinar: 

Plagiarism: Decision making & dealing 

with grey zones across academic fields 

 
Plagiarism is often considered a classic form of scientific misconduct. However, it is sometimes tricky 

to draw a clear line between intentional copying and unintentional lack of references when using 

somebody else’s ideas and/or wording. 

 

In collaboration with HEADT Centre at Humboldt University, this Researcher Academy webinar 

discusses the different forms of text plagiarism and presents some established strategies of detection. 

Also, this webinar focuses on image duplication and its effects and will ask what the future of 

plagiarism detection may look like in selected scientific fields. 

 

After watching this webinar, you will be able to understand how plagiarism varies across scientific 

fields and the future of plagiarism detection. 

 

The Webinar will be live on Thursday,  

25.6.20, at 13:30 (UTC) 

 
Announcement and Registration   Back to Table 

https://bit.ly/2UjZKzV
https://bit.ly/2UjZKzV
https://bit.ly/2UjZKzV
https://bit.ly/2UjZKzV
https://bit.ly/37FGX5P
https://bit.ly/37FGX5P
https://bit.ly/2RIYg0c
https://huji.zoom.us/j/97514527332?pwd=WGV3REsxTTc1TW1rSUJNdmpIUTU1UT09
https://limudchevruta.huji.ac.il/
https://limudchevruta.huji.ac.il/sites/default/files/cheviuta/files/lhkyr_t_tknyt_lymvd_bkhbrvt_-_sdrt_mbrym.pdf
https://headt.eu/
https://researcheracademy.elsevier.com/publication-process/ethics/plagiarism-decision-making-dealing-grey-zones-across-academic-fields


 

 

 •●תזכורות ועדכונים  •●
 

 

 
 

Health Effects Institute (HEI) 
 

RFA 20-1A 
Health Effects of Air Pollution 

 
** Updated Deadlines ** 

 
Request for Applications 20-1 provides a mechanism for investigators to apply for research on novel 

and important aspects of the health effects of air pollutants outside HEI's major RFAs.  
 

Research Fields: HEI is interested in receiving applications for research on novel and important 

aspects of the health effects of air pollutants, particularly those derived from motor vehicle emissions. 

 

HEI is particularly interested in applications that address the following topics: 

a) Accountability or effectiveness of air quality regulations 

b) Strengthening causal interpretation of evidence from existing cohorts 

c) Contributions of wildland and agricultural burning to air quality and health 

 

Applications will be considered also on other issues related to improving our understanding and 

assessment of the health risks of exposure to motor vehicle emissions, secondary pollutants derived 

from them, and the whole air pollution mixture to which they contribute. 

HEI Strategic Plan. 

 

Period and Budget:  

 

❖ Small to medium-sized studies: Up to 2 years in duration. 

Budget : Up to $ 500,000 

Purpose: To pursue specific research question that can be completed in the specified time 

frame. 

 

https://www.healtheffects.org/about/strategic-plan


❖ Medium to large-sized studies: Up to 3 years in duration. 

Budget: Up to $ 800,000 

Purpose: To pursue a more complex research project with multiple related specific aims. 

 

RA Deadline (Preliminary application): 5.8.20 

Deadline (Preliminary application): 19.8.20 

 
RA Deadline (Full, by invitation): 23.12.20 

Deadline (Full, by invitation): 6.1.21 

 
Call for Proposals    Web Page    Preliminary Application Form (please see more documents 
 

on the web page)   Instruction and Forms    Home Page    Back to Table 

 
 

 
 

 מכללת אורנים
 

 קול קורא לכנס השנתי למחקר, יצירה והוראה:

 חינוך בהוויה מפוצלת

 
 הכנס התבטל ** –* שימו לב *

 

 בחזרה לטבלה   קול קורא

 

 

 הודעות רשות המחקר

 
 

 רים,חברי סגל יק

 

 :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: 

 

 ORCIDמבקשים מכל חבר סגל לוודא שיש ברשותו חשבון  לפיכך, אנו

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

 

 ובאתר רשות המחקר. כאןמדריך זמין לשימושכם 

https://www.healtheffects.org/system/files/rfa-20-1-health-effects-air-pollution-011620.pdf
https://www.healtheffects.org/research/funding/rfa/rfa-20-1-health-effects-air-pollution
https://www.healtheffects.org/system/files/preliminary-application-RFA-20-1.docx
https://www.healtheffects.org/research/funding/application-instructions
https://www.healtheffects.org/system/files/preliminary-application-RFA-20-1.docx
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/02/Call_for_Participation_OranimConference_03.2020-1.png
file://///WGOLDA/Files/rashut%20hamechkar/מחשוב%20ובקרה/ORCID/מדריך%20למשתמש%20ORCID/מדריך%20למשתמש-מעודכן%20ORCID%20ID.pdf


 .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 

 גלית לקרן חיצונית, חוקרים שבכוונתם להגיש הצעת מחקר באנ

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

 לו קדימות במתן שירותי העריכה.. בקשות אלו יקבהפורטלאת הבקשה יש להגיש דרך 

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

 
 בחזרה לטבלה

 

 :יקרים, לתשומת ליבכם קריםוח 
 מהיום, המאמר שלכם יכול לזכות לחשיפה גדולה יותר!

 .  Cambridge University Pressת של המו"ל לאוניברסיטת אריאל יש מנוי לחבילת כתבי ע

 .בקישור זהאת רשימת כתבי העת הכלולים בחבילה זו תוכלו למצוא 

 

 , לפיו חוקרי המוסד זכאים לפרסםלהסדר מיוחד עם מו"ל זה לאחרונה מלמ"ד הגיעו

 , 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

 לציבור הרחב.המשמעות היא כי המאמר שלכם יהיה פתוח ונגיש 

 

 .MALMAD OA Agreement -לפרטים נוספים אודות ההסדר המיוחד 

 

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

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

 י.והמאמר יועבר לפרסום במסלול הפתוח באופן אוטומט

 

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

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
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


 

 
 

 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   ·

 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/%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

