
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

30.6.20 -7.7.20  

 הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

 מתאים לפקולטות מילות מפתח קול קורא  

  

 

 למדא עיון

 הוצאת האוניברסיטה הפתוחה

 

 פרס קרן גולדברג לכתבי יד מצטיינים

 לשנת תש"ף

 

 

 

 

 כל תחומי הדעת

 

 
 
 

  

 

The Uncle Kory Foundation 

 
Seed Grant Program 

 

 

Brain cancer, and specifically 

Glioblastoma 

 
 

  

 

Marketing Science 

Institute (MSI) 

 
Research Support 

Grant Pre-proposals 

 

 

The customer asset; 

martech and advertising ; 

omnichannel promotion 

and distribution ; information 

to fuel growth ; marketing 

agility 

 

 
 



  

 

 

 

 

Robert Wood Johnson 

Foundation (RWJF) 

 

Evidence for Action: 

Approaches to Advance Gender 

Equity From Around the Globe 

2020 Call for Proposals 

 

* Cooperation with a U.S 

institution * 

 

 

Gender Equity: 

Programs; policies; 

practices; health and well-

being; changing systems, 

norms and practices (such 

as patriarchy and 

heterosexism) 

 

Pay equity; support at the 

workspace and other social 

environments for pregnant 

women and families; 

reducing gender-based 

violence; aggression or 

harassment; modifying social 

expectations; groups with 

unique traditions and 

practices; nonbinary 

interpretations etc.  

 

 
 

 

 

American Academy of 

Religion 

 

Collaborative International 

Research Grants 

 

 

Critical research and 

understanding of religious 

traditions, practices, and 

issues 

 

 

 

Samsung 

Advanced Institute of 

Technology 

 

Global Research Outreach 2020 

 

 

Currant Samsung 

research areas: 

AI Algorithms; 

metaphotonics; battery 

materials; computing 

platform; nano electronics; 

semiconductor materials; 

human augmentation; 

display materials; 

environmental research 

 

  

 •● קולות קוראים פנימיים •●

  

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 הרשות למחקר ופיתוח

 

קול קורא למענק עריכה מדעית 

 ISF -מורחבת 

 

 

 

 

 כל התחומים

 



  

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 מחקר ופיתוחהרשות ל

 
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

רמט מקוון שימו לב! ההדרכה תתקיים בפו

 באמצעות תכנת זום

❖  
כתיבה אפקטיבית של הצעות מחקר 

 לקרן הלאומית למדע

 

 
 כל התחומים

 

 •●תזכורות ועדכונים  •●

  

 

Tourette Association of 

America 

 
American Brain Foundation 

Partnership 

 
* Reminder * 

 

 

 

 

Large issues relevant 

to TS 

 

 
 

 

 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

 חקר לא יאוחר מאשר שלושה שבועות לפני תאריך ההגשה,לרשות המ

 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!

 להעלות נושאים חדשים, שמות של גופי מימון ולהעיר הערות בכל עת  ניתן

 בקישור זהידי מילוי השאלון הקצר -על

 

 

 

 ORCIDחבר סגל לוודא שיש ברשותו חשבון  על כל

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

 

 לפרטים נוספים

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


 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות

 

 
 

 

 
 

 למדא עיון
 הוצאת האוניברסיטה הפתוחה

 

 פרס קרן גולדברג לכתבי יד מצטיינים
 לשנת תש"ף

 
( של תחרות פרס קרן 2020למדא עיון" הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה מכריזה על המחזור השישי )"

  .משכיל הרחב, בכל תחומי הדעתגולדברג לכתבי יד מקוריים, מחדשים ובעלי ענין לחוקרים ולציבור ה

 
בשפה אחרת( ואף לא הוסכם לפרסמם  )בעברית או יד שנכתבו במקורם בעברית, עדיין לא ראו אור יתקבלו אך ורק כתבי

 .מילים 100,000-60,000היקף כתב היד:   .בהוצאת ספרים אחרת בארץ או בחו"ל

 
 כל תחומי הדעת: תחומי מחקר

 
 : גובה המענק

 ₪  40,000במקום הראשון:  כתב יד שיזכה •

 ₪  20,000כתב יד שיזכה במקום השני:  •

 
 .2021הפרסים יוענקו לזוכים בטקס חגיגי בקריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה באמצע שנת 

 
 17.8.20תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 

 31.8.20תאריך הגשה לקרן: 
 

 בחזרה לטבלה   מודעה   קול קורא
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

https://www.openu.ac.il/oui-press/pages/goldberg.aspx
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/06/Call_for_Applications_OpenUniversity_GoldenbergPrize_2020.jpg


 
 

 
 

The Uncle Kory Foundation 
 

Seed Grant Program 
 

The Uncle Kory Foundation’s mission is to advance innovative and collaborative brain cancer research 

to specifically improve the survival rate and treatment of those diagnosed with Glioblastoma (GBM). 

 

The Uncle Kory Foundation (UKF) Seed Grant Program is designed to allow Research Investigators 

to apply for much needed resources to begin or continue their research. 

 

Research Fields: Brain cancer, and when possible, specifically Glioblastoma. 

 
Budget and Period: $50,000 for the first year, and $50,000 for the second year, if renewed. 

The term of the grant is one year. 

 
RA Deadline: 18.8.20 

Deadline: 1.9.20 

 
Call for Proposals   Application Procedure   Online Application Form   Frequently Asked Questions  

 Statement of Understanding   Home Page   Back to Table 
 

 

 
 

Marketing Science Institute (MSI) 
 

Research Support - Grant Pre-proposals 
 

  *המוסד מעודד הגשה מאריאל *

 

Academic researchers (faculty members or doctoral students working collaboratively with faculty 

advisors) are eligible to apply for research support. 

 

https://www.unclekory.org/grant-details
https://www.unclekory.org/apply-for-grant
https://www.cognitoforms.com/UncleKory1/_2020UncleKoryFoundationSeedGrantOnlineApplication
https://www.unclekory.org/faqs
https://nebula.wsimg.com/184e5b5ea3aaeca25bf14cdb2af63032?AccessKeyId=192718E59A82EFC17A43&disposition=0&alloworigin=1
https://www.unclekory.org/


MSI funds high-quality research that deals with topics of importance to member companies. Results of 

MSI-supported studies may appear first as MSI working papers and/or as conference presentations, 

and subsequently as articles in refereed journals. 

 

Research Fields: Research related to MSI's Research Priorities is especially encouraged. 

2018-2020 Research Priorities: 

❖ Cultivating the Customer Asset 

❖ The Evolving Landscape of Martech and Advertising 

❖ The Rise of Omnichannel Promotion and Distribution 

❖ Capturing Information to Fuel Growth 

❖ Organizing for Marketing Agility 

 

 Pre-proposals are encouraged to draw upon diverse theoretical perspectives and methodologies. 

Studies may be conceptual or empirical; and they may involve combinations of methodological 

approaches including literature reviews, comparative studies, observational and ethnographic 

studies, naturalistic, laboratory, or field experiments, econometric models, and so forth.  

 

 Projects using multiple methodologies are especially welcomed. Researchers are encouraged to 

identify industry collaborators. 

 

Budget and Period: MSI grants are typically between $3,000 and $10,000. 

 

RA Deadline (Pre-Proposal): Two weeks prior planned submission deadline 

Deadline (Pre-Proposal): Pre-proposals are evaluated on a rolling basis; 

The Institute team meets to evaluate funding requests approximately every six weeks.  

 

Call for Proposals   Research Priorities Booklet 2018 – 2020   Guidelines and Submission   

 
Back to Table 

 

 
 

 
 

Robert Wood Johnson Foundation (RWJF) 
 

Evidence for Action: 

Approaches to Advance Gender Equity From Around the Globe 

2020 Call for Proposals 

 
* Cooperation with a U.S institution * 

http://www.msi.org/research/2016-2018-research-priorities/
http://www.msi.org/research/2018-2020-research-priorities/cultivating-the-customer-asset/
http://www.msi.org/research/2018-2020-research-priorities/the-evolving-landscape-of-martech-and-advertising
http://www.msi.org/research/2018-2020-research-priorities/the-rise-of-omnichannel-promotion-and-distribution/
http://www.msi.org/research/2018-2020-research-priorities/capturing-information-to-fuel-growth/
http://www.msi.org/research/2018-2020-research-priorities/organizing-for-marketing-agility/
https://www.msi.org/research/obtain-research-support/
https://www.msi.org/uploads/articles/MSI_RP18-20.pdf
https://marketingscienceinstitute.submittable.com/submit/d646f801-2aef-4b49-8627-0c9047a2e379/research-grant-pre-proposals


 
Despite tremendous progress toward gender equity in the United States, bias and discrimination, 

harmful social norms, and practices and policies at all levels have created deep-rooted barriers to 

good health for women, girls, and other groups marginalized based on gender or sexual identity, 

and hold back society as a whole. 

 

The goal of this funding opportunity is to translate and adapt knowledge from around the world to the 

United States on approaches that can improve health or the determinants of health by improving 

gender equity.  

 

Research Fields: Through this special call for proposals (CFP), the Robert Wood Johnson 

Foundation’s Evidence for Action (E4A) program and Global Ideas for U.S. Solutions team seek to 

learn from programs, policies, and practices that are advancing gender equity around the world to 

understand how they can be adapted to improve health and well-being in the United States, and build 

a national Culture of Health. 

 
The foundation is especially interested in understanding how to change systems, norms,  

and practices - such as patriarchy and heterosexism - that systematically disfavor women, girls, and 

other groups based on gender or sexual identity. Specifically, we seek to learn from initiatives 

underway outside the United States whose effectiveness is supported or suggested by empirical 

evidence and that have the potential to be adapted and implemented in the United States.  

 

Some examples of approaches of interest are those that aim to: 

• Achieve pay equity; 

• Provide supports in the workplace or other social environments for pregnant women, parents and 

families; 

• Counteract cultural stereotypes or expectations that bias women and girls toward low-wage 

careers or health-damaging jobs or roles; 

• Address norms, practices, and resources in ways that reduce gender-based violence, aggression, 

or harassment; 

• Modify social expectations that promote risky behaviors or contribute to poor mental health; 

• Build on frameworks about gender, power, and health from groups around the world who have 

unique traditions and practices related to gender norms and roles; 

• Create opportunities for gender minorities to make decisions that affect their lives and 

communities, and to emerge as leaders in government and other positions of influence; or 

• Apply nonbinary interpretations of gender in policymaking, resource allocation, or service 

provision. 

 
Budget and Period: Between $ 100,000 - $ 250,000, for up to 30 months. 

 
 Research projects should reflect collaborations between U.S- and non-U.S.-based organizations, 

based on pre-existing relationships that demonstrate a durable and productive partnership. 

They will consider lead applicants both within and outside of the United States. 

 Please visit Evidence for Action to register for an applicant webinar, for information 

on office hours, and other applicant resources. 

 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.evidenceforaction.org%2F&data=02%7C01%7Csleisentritt%40rwjf.org%7C1dac4a2187694413706208d8120dfd0b%7C1d48189a87724db8af5930e61f44b362%7C1%7C0%7C637279198580660522&sdata=aAnF4sRbDvilW4y7kaVcX0WUhOmwBGMQYTpvURjxY3Y%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rwjf.org%2Fen%2Fhow-we-work%2Fgrants-explorer%2Ffeatured-programs%2Fglobal-learning.html&data=02%7C01%7Csleisentritt%40rwjf.org%7C1dac4a2187694413706208d8120dfd0b%7C1d48189a87724db8af5930e61f44b362%7C1%7C0%7C637279198580660522&sdata=OFDC%2BLUKIcHMIdRTGGclJR5Ou2%2B2z5MFpBRZg8H8eAM%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fevidenceforaction.org%2Fglobal-cfp&data=02%7C01%7Csleisentritt%40rwjf.org%7C1dac4a2187694413706208d8120dfd0b%7C1d48189a87724db8af5930e61f44b362%7C1%7C0%7C637279198580670522&sdata=ifDdMViwPqgKALiZGL4tmj2huqdfo4Wi8hUWuufQCyA%3D&reserved=0


 
RDA Deadline: 12.8.20 

Deadline: 26.8.20 

 
Call for Proposals   Web Page   Apply Online   Frequently Asked Questions  This CFP FAQ  
 

Sample Proposal  Home Page   Back to Table 

 

 
 

 
 

American Academy of Religion 
 

Collaborative International Research Grants 

 
The AAR provides Collaborative International Research Grants to support generative research 

collaborations between and among scholars located in different geographical regions who wish to 

pursue focused, joint projects in any area of the study of religion. 

 

 A minimum of one scholar on the research team must be a current member in good standing of 

the AAR and have been so for the preceding year; the other participant(s) is expected to be a 

member in good standing of IAHR national or regional associations. Please direct any questions 

regarding the IAHR membership requirement to Olga Kazmina. 

 

Research Fields: Creative projects grounded in international research relationships that bring 

together scholars from disparate backgrounds and methodological approaches to advance our  

critical research and understanding of religious traditions, practices, and issues.  

 

These awards may be used for a variety of project expenses, including to enhance communication 

and to enable travel. Junior as well as more established scholars are encouraged to apply, as are 

independent scholars. 

 

Budget and Period: Between $500 to $5,000 
 

Grants may fund the research activities of two or more collaborators, at least one of whom 

must hold the doctoral degree. 

 

RDA Deadline: 16.9.20 

Deadline: 1.10.20 

 

Call for Proposals   Apply Online   Previous Winners   Membership Information  

 

Home Page   Back to Table 
 

 

https://anr.rwjf.org/viewCfp.do?cfpId=1523&cfpOverviewId=
https://www.rwjf.org/en/library/funding-opportunities/2020/evidence-for-action-approaches-to-advance-gender-equity-from-around-the-globe.html
https://my.rwjf.org/login.do?applyCfpId=3062&cfp=3062
https://www.rwjf.org/content/granteeresources/FAQs/FAQsforApplicants.html
https://www.evidenceforaction.org/global-cfp
https://anr.rwjf.org/applicationPrintView.do?phaseId=3062
https://www.rwjf.org/
mailto:okazmina@inbox.ru
https://www.aarweb.org/AARMBR/About-AAR-/Grant-Programs-/Research-Grants-/Collaborative-International-Research-Grants.aspx?WebsiteKey=61d76dfc-e7fe-4820-a0ca-1f792d24c06e
https://www.aarweb.org/AARMBR/Sign-In.aspx?LoginRedirect=true&returnurl=%2fAARMBR%2fAbout-AAR-%2fGrant-Programs-%2fApplication-Form%2fCollaborative-International-Research.aspx
https://www.aarweb.org/AARMBR/Who-We-Are-/Grant-Programs-/Research-Grants-/Past-Winners-CIRG.aspx
https://www.aarweb.org/AARMBR/Membership/AARMBR/Membership.aspx?hkey=1ebdc7ef-3371-4994-a24a-f8e8f6fc5f62
https://www.aarweb.org/AARMBR/


 
 

 
 

Samsung 

Advanced Institute of Technology 
 

Global Research Outreach 2020 
 

 

SAIT is actively engaged in the pursuit of open innovation in order to foster the discovery of new ideas 

and technological breakthroughs.  

 

Samsung offers a specific collaboration platform to global universities ; Global Research Outreach 

(GRO) program. GRO program is an annual call for proposals that invites the world's leading 

universities to propose innovative research ideas which will be evaluated for their novelty and 

alignment with Samsung's various research fields. 

 

Joint research proposals from multiple universities are welcome and acceptable. 
 

Research Fields: GRO Research areas 

 

Budget and Period: Maximum budget is not specified. The project may extend up to three years. 

 

RDA Deadline: 11.8.20 

Deadline: 25.8.20 

 
Call for Proposals  Application Process   Apply Online   Frequently Asked Questions 

Home Page    Back to Table 

 

 

 •● ם פנימייםקולות קוראי •●
 

 

 

 

https://www.sait.samsung.co.kr/saithome/research/what.do
https://www.sait.samsung.co.kr/saithome/about/collabo_overview.do
https://www.sait.samsung.co.kr/saithome/about/collabo_process.do
https://www.sait.samsung.co.kr/saithome/about/collabo_apply.do
https://www.sait.samsung.co.kr/saithome/about/collabo_faq.do
https://www.sait.samsung.co.kr/saithome/main/main.do


 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 הרשות למחקר ופיתוח
 

 ISF -קול קורא למענק עריכה מדעית מורחבת 

 

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

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

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

 ידי הרשות למחקר ופיתוח.-השירות המוצע ממומן על

 

 :(ISFהקרן הלאומית למדע )

 סי בישראל. ( הינה כיום הגוף המרכזי התומך במחקר הבסיISFהקרן הלאומית למדע )

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

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

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

 

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

 . להגשת הצעה מוצלחת

 

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

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

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

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

 מחקר נוספות לקרנות אחרות בארץ ובחו"ל.

 
 .דעית פנימיתמ שהק הגשה תתבצע דרך הפורטל. יש לבחור בהגשתה 

 .הסבר על הגשת הבקשה בפורטל

 
 (12:00)בשעה  21.7.20התאריך האחרון להגשה לרשות המחקר: 

 

    בחזרה לטבלה     למידע המלא ראו מסמך הקול הקורא

 

 
 

 

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 הרשות למחקר ופיתוח
 

 מלגת גייל לתלמידי מחקר מצטיינים עבור השתלמות מחקרית בחו"ל

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


 

 המלגה מיועדת לתלמידי תואר שלישי באוניברסיטת אריאל, המעוניינים להשתלם בתחום מחקרם במוסדות מובילים

 לאומית ולשיטות מחקר מתקדמות, ואגב כך לטוותבחו"ל. ההשתלמות תאפשר לסטודנט להיחשף לחוקרים ברמה בינ

 .רשת מדעית עניפה שתשמש אותו גם לאחר סיום לימודיו

 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

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

 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  3יה לתקופה של : ההשתלמות תהתקופה 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 

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

 talig@ariel.ac.il  :רכזת תפוקות מחקריות

 

 12:00עד השעה  1.7.20תאריך ההגשה לרשות המחקר: 

 

 בחזרה לטבלה   501.2טופס    הנחיות לפורטל רשות המחקר  קול קורא

 

 

 •● הדרכות •●

 
 

 
 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
 הרשות למחקר ופיתוח

 
 הדרכות לקראת מחזור ההגשות לקרן הלאומית למדע:

 

 נעים להכיר! הקרן הלאומית למדע
 

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
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


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

 09:00-12:00בין  1.7.20ביום רביעי ה 

 שימו לב! ההדרכה תתקיים בפורמט מקוון באמצעות תכנת זום

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

 והתקציב הנלווה לה. בין היתר יעלו בהדרכה הנושאים הבאים:

 ן הלאומית למדעמהי הקר ❖

 הצגת מגוון מסלולי הקרן ❖

 דגשים להגשת הצעת מחקר לקרן ❖

 דגשים לבניית תקציב ❖
 

  :פאנל מיוחד עם זוכי מענקי הקרן -בסיום 

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

 המחקר,  אנא פנו למיכל שיינברגר מרשות -רישום ל 
 michalsh@ariel.ac.ilבכתובת המייל: 

 

 

 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 
 

 ISFל מרצה ועורך מדעי מוביל, יעביר הדרכה שתעסוק בכתיבה אפקטיבית של הצעת מחקר  -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 ❖

 

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

 michalsh@ariel.ac.il 

 

 בחזרה לטבלה    (ISFאתר הקרן הלאומית למדע )

 
 
 
 

 

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


 

 
 
 

 

 •●תזכורות ועדכונים  •●
 

 

 
 

Tourette Association of America 
 

American Brain Foundation Partnership 
 

* Reminder * 

 
Clinical Research Training Scholarship in Tourette Syndrome Funded by the American Brain 

Foundation and the Tourette Association of America 

 

Research Fields: The Tourette Association of America is committed to making a difference in the 

lives of patients by supporting cutting edge clinical research and encouraging the next generation of 

Tourette researchers which is why we’ve partnered with the American Academy of 

Neurology/American Brain Foundation to support a 2020 Clinical Research Training 

Scholarship in Tourette Syndrome. 

 

Budget and Period: Each award will consist of a commitment of $65,000 per year for two years, plus 

a $10,000 per year stipend to support education and research-related costs for a total of $150,000. 

Supplementation of the award with other grants is permissible, but to be eligible to apply for this 

award, the other grant source(s) cannot exceed $75,000 annually. For additional information 

regarding this policy, visit aan.com/research-and-awards/aan-research-

program/frequentlyaskedquestions/ 

 

RDA Deadline: 13.9.20 

Deadline: 1.10.20 

 
Call for proposals  Apply   Back to Table 

 

 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 

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

 וכדומה. קפ"מ, קריטריוניםלרבות בעניין: 

https://tourette.org/american-brain-foundation-partnership/
https://www.aan.com/education-and-research/research/aan-research-program/


 

 ORCIDלפיכך, אנו מבקשים מכל חבר סגל לוודא שיש ברשותו חשבון 

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

 

 ובאתר רשות המחקר. כאןזמין לשימושכם  מדריך

 .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 

 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

 

 :וקרים יקרים, לתשומת ליבכםח 
 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

 ף, ללא תשלום נוסבכל כתבי העת הכלולים בחבילה זו 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. 

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 -וצה לפרסם את המאמר בר

 והמאמר יועבר לפרסום במסלול הפתוח באופן אוטומטי.

 

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 -מאמר ב תיאור קצר של תהליך פרסום

 בחזרה לטבלה

 

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
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.il הצעות מחקר יש להעביר לרשות המחקר לאלונה בן עיון בדוא"ל:    ·      

          03-9371402 

לאחר מכן יש  ולהחתימו כנדרש. קשה למימון משליםטופס ב 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
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/forms/587-Matching_Fund_Application_4ed_10.11.17.doc
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/forms/587-Matching_Fund_Application_4ed_10.11.17.doc
mailto:alonaba@ariel.ac.il

