
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

28.7.20 -4.8.20  

 הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

         מתאים לפקולטות נושאים ומילות מפתח קול קורא

         •● (ISF) הקרן הלאומית למדע •●

 

 
 

 :הודעה מטעם הקרן

 סיוע מוגבר של הרשות למחקר ופיתוח בהגשה לקרן הלאומית למדע במחזור תשפ"א

❖  

      

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/Letter_for_the_Researchers_June2020.pdf


 :מחזור תשפ"ב

 :תכנית מענקי מחקר אישיים

 18.10.20מועד ההגשה לרשות המחקר: 

 13:00, עד השעה 25.10.20ה לתכנית: המועד האחרון להרשמ

 13:00, עד השעה 5.11.20מועד ההגשה לקרן: 

❖  

 :מסלולים חדשים

 :מסלול להנגשת תשתיות מחקר

 לצורך שימוש בתשתיות מחקר קיימות באוניברסיטאות₪  70,000אפשרות לקבלת תוספת של 

 טריונים שנקבעו לחיוניות למחקר הספציפייועומדות בקר

 י במסלול מדעי הנתוניםהגשת מענק איש

❖  

 מסלולים שלא יפעלו במחזור זה:

 תכנית ביכורה , תכנית מוקדי מחקר

 
 

 צוות רשות המחקר מבקש לברך את הזוכים

 (ISFבמענק מחקר מהקרן הלאומית למדע )

 במחזור תשפ"א

❖  
 רחל ורצברגר ד"ר

 המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 אילן-סיטת ברכרמלי מאוניבר-בשיתוף עם שלמה גוזמן

 :עבור המחקר

 יום בישראל: חוויות דתיות ורוחניות בחברה משתנה-דתיות יהודית של יום

❖  

 הלוי-ד"ר אראל סגל

 המחלקה למדעי המחשב

 :עבור המחקר

 אלגוריתמי חלוקה הוגנת לבעיות מעשיות

❖  

 שמואל שאקי פרופ'

 המחלקה למדעי ההתנהגות

 :ר המחקרבוע

 גירוי מטרה-? פירוק יחסי רמזכיצד שפה משפיעה על תשומת לב

❖  

 יצחק שי פרופ'

 המחלקה למורשת ישראל

 :עבור המחקר

 יום בממלכת יהודה בתקופת הברזל ב'-העורף הכלכלי וחיי היום

 מסלול סדנאות מחקר



❖  

 חיה קלר ד"ר

 אוניברסיטת אריאל, המחלקה למדעי המחשב

 ההצעה הוגשה בשיתוף עם פרופ' שחר סמורודינסקי,

 גוריון-בןמאוניברסיטת 

 :עבור המחקר

 קבוצות דוקרות בהיפרגרפים גיאומטריים וכלליים

 

 שלוש הצעות נוספות של חוקרי האוניברסיטה זכו בציון "טוב מאוד"

 :וקיבלו מענק עידוד מרשות המחקר

 
 פרופ' שרגא שובל

 המחלקה להנדסת תעשיה וניהול

 ופרופ' אדוארד בורמשנקו

 המחלקה להנדסה כימית

❖  

 פוסטיקפרופ' לאה 

 המחלקה להפרעות בתקשורת

❖  

 ד"ר גולדה אחיעזר

 המחלקה למורשת ישראל

 

 
 

         •●קולות קוראים פנימיים  •●

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 הרשות למחקר ופיתוח

 

 מפגש בנושא:

י הנתונים ככלי מחקרי " שימוש במדע

 במדעי החברה והרוח"

 

 

 

 שימוש במדעי הנתונים ככלי מחקרי

 במדעי החברה והרוח

 

    

 

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 

 הקרן לקידום מחקר הגיל השלישי 

 2020קול קורא לשנת 

 

 

 

 

 מגוון נושאים הקשורים

 תחום הזקנה להיבטים שונים של

         



 
 

 

 •●קולות קוראים חיצוניים  •●

 

    

 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 

דוקטורט -קול קורא למלגות בתר

 בתחומי מחקר במדעי החקלאות

2020/2021 

 

 

 תחומי הידע והמחקר

 :במדעי החקלאות בתחומים

מדעי הצמח, חקר בעלי חיים, הגנת 

צומח, מדעי הקרקע, המים והסביבה, ה

 חקר ואחסון של תוצרת חקלאות ומזון,

 הנדסה חקלאית, ביוטכנולוגיה.

 

 

    

 

 סוכנות החלל הישראלית

-המרכז לאסטרופיזיקה

גיאופיזיקה ומדעי החלל, 

 אוניברסיטת אריאל

 

 מיפוי חוקרים בתחומי החלל

 

 

 

 

♦♦♦ 

 

    

 

 גרמניה -משרד הבריאות 

 

הזדמנות להגשת הצעת מחקר 

ישראל  -בשיתוף פעולה גרמניה 

 למשרד הבריאות הגרמני

בתחום המיגון האישי בתקופת 

 הקורונה בתנאי חום

Hot weather, masks and 

alternatives" in the frame of the 

German-Israeli-Cooperation" 

 

 

 

 

מיגון אישי בתקופת הקורונה; מיגון 

אישי בתנאי חום וחוסר מיזוג אוויר; 

היענות הציבור להוראות הנוגעות 

ת מסיכות; בחינת אלטרנטיבות יעטיל

 לשימוש במסיכת פנים רגילה

 

 

    



 

 משרד המדע והטכנולוגיה

 

 איתור חוקר לשיתוף פעולה

 ישראל -צ'כיה 

 בתחומים הקשורים לנגיף הקורונה

 

 

 

תחום פיתוח החיסונים נגד נגיף 

הקורונה, פיתוח חיסונים משותפים נגד 

 שפעת ונגיף הקורונה

 

    

 

 משרד הבריאות

 

קידום מחקרים ותשתיות בתחום 

 רפואת הילדים

 בקשה לקבלת מידע

 

 

 

 

♦♦♦ 

 

    

 

 

Davis Phinney Foundation 

for Parkinson`s 

 

2020 Research Project 

Funding 

 

 

Quality of life and wellbeing of 

Parkinson`s patients: therapies, 

strategies, underrepresented 

and/or underserved populations, 

benefits and effectiveness of 

innovations designed to help 

people with Parkinson`s live well 

 

 

    

 

 

 

 

The Waterloo Foundation 

 

Child Development  

Research Projects 

Diet and/or Microbiome 

 

 

The effect of diet and/or 

microbiome on 

neurodevelopmental disorders ; 

child psychological outcomes 

(behavioral, emotional or 

cognitive); nfluence of prenatal 

factors and in a range of vitamins 

and minerals (including but not 

limited to Omega-3, Vitamin D 

and Iodine) 

 

 

    

 

 

 

 

 

Various Fields: 

 

    



 

 

IBM Center for the Business  

of Government 

 

Research Report Stipends 

 

Practical findings and 

actionable 

recommendations to assist 

executives and managers to 

effectively respond to mission 

and management challenges: 

Data and evidence  

analytics; using agile principles in 

connection to UE and program 

results and more. 

See details in the CFP 

 

 

The Obesity Society 

 

Early Career Research Grant 

 

 

 

 

 

The field of obesity research 

 

 

 

    

 

 הודעות רשות המחקר

 

        

 
 :כםבילתשומת ל

 
 מגוון אפשרויות מימון פתוחות מאת משרד הביטחון האמריקני:

Department of Defense (DOD) 

 תכנית:

Congressionally Directed Medical Research Program (CDMRP) 

 
 

 קולות קוראים פתוחים:

Broad Agency Announcement (MRMC-BAA) 2020 

Special Operations Command (SOCOM) 2018 

 

        

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


 נוסף אודות הקולות הקוראים אנא פנו לקבלת מידע

 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

♦♦♦ 

 

 

 וספים לקולות הקוראים שיופיעו בניוזלטר!הציעו נושאים נ

 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
 

 

 קרנות חיצוניותעריכת הצעות מחקר באנגלית ל

 

 
 

 

 •● קולות קוראים פנימיים •●
 

 

 
 

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


 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 הרשות למחקר ופיתוח

 

 מפגש בנושא:

 "שימוש במדעי הנתונים ככלי מחקרי במדעי החברה והרוח"
 

במסגרת המענק האישי, מסלול למחקר בסיסי בתחום  לקראת מחזור ההגשות הקרוב לקרן הלאומית למדע, בו ייפתח מסלול מיוחד

 מדעי הנתונים, בדגש על מדעי החברה, המרכז למדעי הנתונים באוניברסיטת אריאל מזמין אתכם למפגש בנושא:

 "שימוש במדעי הנתונים ככלי מחקרי במדעי החברה והרוח".

 
 .ZOOMבאמצעות תכנת  10:00, בשעה 2.8.20המפגש יתקיים ביום ראשון, 

 
 בחזרה לטבלה   הרשמה   לתכנית המפגש

 
 

 
 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 המרכז לחקר וקידום הגיל השלישי -אריאל 
 

 הקרן לקידום מחקר הגיל השלישי 
 2020קול קורא לשנת 

 

 אחוזי התמותה במדינות המפותחות והמתפתחות הובילה לעלייה משמעותיתהעלייה בתוחלת החיים לצד הירידה ב
 ומעלה באוכלוסייה. ברחבי העולם בכלל, ובישראל בפרט, נערכים לשינוי זה בהרכב האוכלוסייה ורואים 65בשיעור בני 

 .י חשוב ביותרבו אתגר והזדמנות לצמיחה. ישראל אף הגדירה את קידום אוכלוסיית הגיל השלישי כיעד כלכלי וחברת

 
 "המרכז לחקר וקידום הגיל השלישי -לאור היעד הלאומי שהוזכר לעיל, הקימו אוניברסיטת אריאל וחברת הבת "אריאל 

 .את הקרן לקידום מחקר בנושא הגיל השלישי. בראש הקרן עומדת פרופ' שרה בן דוד מהחוג לקרימינולוגיה

 
 ה.: היבטים שונים ומגוונים בתחום הזקנתחומי מחקר

 

 ,המחקר עשוי להיות בסיסי או יישומי, לצורך מחקר מדעי, טכנולוגי ו/או בינתחומי המשלב את תחומי הבריאות, מדעי החיים

 .תקשורת, הכלכלה והחברה למען האוכלוסייה בגיל השלישי

 

מחקר לגופי מימון אנו מצפים שתוצאות המחקר יהוו פלטפורמה למחקרים רחבים יותר בתחום, וכן יהוו בסיס להגשת הצעות  ❖

 במידת הצורך, ניתן לפנות לפרופ' שרה בן דוד כדי לבדוק אפשרות לקבלת מידע רלוונטי מהשטח ו/או גישה לגופים .חיצוניים

 .רלוונטיים כגון בתי גיל הזהב

 
 לתקופה של שנה אחת.₪  40,000: עד תקופה ותקציב

 
 :תנאים כלליים להגשה

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/Call_for_Participatiob_AIU_Data_in_Social_Sciences_meeting.png
https://docs.google.com/forms/d/1AGjLZG71johGdfQiZtJCGi1a8xS04ENibme63pQYfYs/viewform?edit_requested=true#responses


 .המשויך לאוניברסיטת אריאל ORCID ספרלחברי הסגל המגישים קיים במערכת מ ❖

 .( לא זכאי להגיש בקשה2018-2020חבר סגל שלא פרסם במאגרי ות"ת בשנתיים האחרונות ) ❖

 .תש"ף( לא זכאי להגיש בקשה-חבר סגל שלא הגיש הצעת מחקר לגוף חיצוני בשנתיים האחרונות )תשע"ט ❖

 .סיטהשנים באוניבר 3תנאי זה אינו מתייחס לחברי סגל חדשים עד 

 
 הצעת המחקר תוגש באמצעות פורטל רשות המחקר, ראו הנחיות במסמך הקול הקורא ובקישור מטה.

 
 13.8.20תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 

 בחזרה לטבלה    הנחיות להגשה בפורטל   טופס הגשת בקשה  ל קוראקו

 

 

 •● קולות קוראים חיצוניים •●
 

 

 
 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 

 דוקטורט בתחומי מחקר במדעי החקלאות-קול קורא למלגות בתר

2020/2021 

 
משרד החקלאות מבקש לאתר בתר דוקטורנטים המבקשים להשתלם ולבצע מחקרים בתחומי הפעילות השונים של מינהל המחקר 

 החקלאי וכאלו שעשויים להיות בעלי ערך למינהל ולחלק מלגות מחייה לבוגרים מתאימים מאוניברסיטאות מוכרות בארץ ובעולם.

 

 אות בתחומים:: תחומי הידע והמחקר במדעי החקלתחומי מחקר

 מדעי הצמח, חקר בעלי חיים, הגנת הצומח, מדעי הקרקע, המים והסביבה, חקר ואחסון של תוצרת חקלאות ומזון,

 הנדסה חקלאית, ביוטכנולוגיה.

 

 שנים. 4לתקופה של עד ₪,  170,000: עד תקופה ותקציב

 

 בחזרה לטבלה   טפסים ומידע נוסף  עמוד הקול הקורא באתר מנהל הרכש הממשלתי   מודעה

 

 
 

 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/Call_for_Proposals_Ariel_GilShlishi_08.2020.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/Call_for_Proposals_Ariel_GilShlishi_08.2020.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/Call_for_Proposals_Ariel_GilShlishi_08.2020.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/Call_for_Proposals_Ariel_HagilHashlishi_08.2020_Tofes.doc
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/Budgetary-guidelines/User_Guide__for_the_Priority_PORTAL_25.11.15.pdf/
https://mr.gov.il/Files_Michrazim/327613.pdf
https://mr.gov.il/OfficesTenders/Pages/OfficeTender.aspx?pID=651847
https://www.agri.gov.il/he/pages/1329.aspx


 סוכנות החלל הישראלית

 גיאופיזיקה ומדעי החלל, אוניברסיטת אריאל-המרכז לאסטרופיזיקה

 

 מיפוי חוקרים בתחומי החלל

 סוכנות החלל הישראלית עורכת בימים אלה עבודת מיפוי חוקרים בתחומי החלל השונים באקדמיה,

 במטרה להכיר את החוקרים ואת העשייה בכל מוסד אקדמי בתחום החלל.
 

   Astrophysics Geophysics, and Space Science AGASS גיאופיזיקה ומדעי החלל-המרכז לאסטרופיזיקה ן,לכ

  באוניברסיטת אריאל מזמין את חוקרי האוניברסיטה העוסקים בתחומים הבאים: 

 אסטרופיזיקה )כולל מדעי אטמוספרה ופלנטריים( -אסטרונומיה .1

 חלל-הנדסת אויר .2

 )חישה מרחוק, יישומים נוספים( שימוש בטכנולוגיות חלל .3

 

 הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר, על מנת שנוכל לרכז את שמות החוקרים ולהעביר לסוכנות החלל בהקדם.

 . efratk@ariel.ac.il, ולכתב את ד"ר אפרת כץ,  yuvalr@ariel.ac.ilניתן להעביר את המידע לד"ר יובל ראובני, 

  

 כמו כן, נשמח להזמינכם לקחת חלק בפעילות המרכז.
 

 בחזרה לטבלה

 
 

 
 

 גרמניה -משרד הבריאות 
 

 ישראל למשרד הבריאות הגרמני -הזדמנות להגשת הצעת מחקר בשיתוף פעולה גרמניה 

 המיגון האישי בתקופת הקורונה בתנאי חום בתחום

Hot weather, masks and alternatives" in the frame of the German-Israeli-Cooperation" 

 משרד הבריאות הגרמני הקצה תקציב ייעודי למחקר במסגרת שיתוף פעולה בינלאומי, ומזמן הצעות מחקר משותפות.

 ם מישראל המעוניינים בשיתוף פעולה למחקר בנושאים הרלוונטיים למשרד.במסגרת יוזמה זו, המשרד מחפש חוקרי

 :נושאים המעניינים את המשרד: תחומי מחקר

 ת הפניםוהשפעת מזג האוויר החם על ההיענות של הציבור על ההוראה לעטות מסיכות ובחינת אלטרנטיבות למסיכ ❖

 גרמניה, בה מורגשים שינויי האקלים ויש תקופות ממושכות)מגיני פנים ואפשרויות אחרות(. נושא זה רלוונטי בישראל וב

 בחודשי הקיץ. ,בעבראשר יותר של חום גבוה מ

 

 חלופות בתחום המיגון האישי לצוותים רפואיים בתנאי חום. ❖

 נושא זה רלוונטי לאור העובדה שישנם בתי חולים רבים בגרמניה ובמדינות רבות אחרות שאינם ממוזגים.

 
 :שיטות אפשריות

mailto:yuvalr@ariel.ac.il
mailto:efratk@ariel.ac.il


 דיקות במסגרת מעבדהב •

 סקרים •

 
 :דוגמאות לתוצרי המחקר

 נתונים ומידע אודות ההגנה באמצעות מגן פנים •

 הבנה טובה יותר בנוגע לגורמים המסייעים בהגברת היענות הציבור להוראות המיגון האישי •

 זיהוי בעיות חדשות ופתרונות, בהקשר לתקשורת וההתנהלות עם מסיכות ומגיני פנים, ועוד •

 

 : הגשת המועמדות למחקר משותףמהלך 
 

 על חוקר המעוניין בשת"פ בנושא רלוונטי לתחומים הנ"ל להצהיר על כך במייל חוזר לרשות המחקר. .1

 ההצעות ירוכזו ברשות המחקר ויישלחו לחוקרת, לה יש קשר עם משרד הבריאות. .2

 ול הצד הישראלי החוקרת תגיש הצעה לשיתוף הפעולה הנבחר למשרד הבריאות הגרמני ותסייע בשיח מ .3

 לטובת מימוש התקציב.

 תחילת המחקר. .4

 
 אנו ממליצים לשלוח את ההצהרה והנושא המוצע בהקדם.

 4.8.20תאריך אחרון להגשה לרשותה מחקר: 

 
 בחזרה לטבלה

 
 

 
 

 משרד המדע והטכנולוגיה
 

 ישראל -איתור חוקר לשיתוף פעולה צ'כיה 

 ים הקשורים לנגיף הקורונהבתחומ

 

משרד המדע והטכנולוגיה מקבל פניות רבות משגרירויות ישראל ברחבי העולם על כך כי גורמים מקומיים העוסקים במדע מעוניינים 

 . באיתור שותף ישראלי למחקר בתחומים שונים הקשורים לנגיף הקורונה

 פניה זו בבקשה לשת"פ עם חוקרים מישראל התקבלה מצ'כיה.בהמשך לפניות קודמות שכבר הועברו מפרו, ספרד וקרואטיה, 

 

)מהמכון למחקר וטרינרי בברנו( בנוגע לשיתוף פעולה  Prof Jaroslav Turánek  : מדובר בצוות מחקר צ'כי בראשותתחום המחקר

 5החוקר משתף פעולה במחקר ספציפי זה עם  COVID-19. פוטנציאלי עם חוקרים ישראלים בתחום פיתוח החיסונים נגד

 אוניברסיטאות מובילות בצ'כיה ומוסדות מחקר כחלק ממענק מחקר צ'כי לאומי הניתן על ידי קרן המדע הצ'כית ומבקשים להזמין 

 .שותפים ישראלים לפרויקט זה

 

 :הצוות מעוניין בשיתוף פעולה בשלושת התחומים הבאים

1. Development of vaccine against COVID-19 based on recombinant antigen or mRNA or combination of both.  

2. Development of combined vaccine against influenza and COVID-19.  



3. Development of industrial technology for production of sublingual vaccines (flu and covid-19). 

 
 : שירות אל החוקר או אל הנספחת המדעית בשגרירותניתן לפנות י

 
Delana Mikolášová, Ph.D 

Scientific, R&D and Innovation Counsellor 

Embassy of the Czech Republic to Israel 

Phone: +972-52-797-8299 

Delana_Mikolasova@mzv.cz 

 

 
o  מדובר בקול קורא מטעם משרד המדע או מימון של משרד המדע והטכנולוגיה בשום צורה, אין 

 .אלא ניסיון לחבר בין חוקרים בלבד
 

 :מסמכים רלוונטיים

• Concept for collaboration: Development of the vaccine against COVID-19 

• Concept of implementation of development and production of Covid-19 vaccine 

 

 בחזרה לטבלה

 
 

 
 

 משרד הבריאות
 

 קידום מחקרים ותשתיות בתחום רפואת הילדים
 בקשה לקבלת מידע

 
 ילדים בשלבים השונים של פיתוח תרופות, הצטרף משרד הבריאות  במטרה לחזק את המחקר התרגומי ברפואת

 לרשת מחקר אירופאית אשר תעסוק בחיזוק תשתיות התומכות במחקר ופיתוח של תרופות למחלות ילדים.
 

לשם מיצוי מרבי של שיתוף פעולה זה, המשרד מבקש ללמוד על הנעשה במוסדות השונים ובמיוחד על קיומן של תשתיות המחקר 

(. להוספת תשתיות רלוונטיות לרשימה, אנא מלאות את הטבלה המצורפת לקול הקורא Core facilitiesרלבנטיות הזמינות לחוקרים )ה

 .25.8.20עד התאריך ושלחו אל רשות המחקר 

 
 בחזרה לטבלה   קול קורא וטבלה למילוי

 
 
 
 
 
 
 

mailto:Delana_Mikolasova@mzv.cz
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/Call_for_Collaboration_Israel-CzechRepublic_Covid19_concept_breaf_summery.docx
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/Call_for_Collaboration_Israel-CzechRepublic_Covid19_concept_implementation_vaccine.docx
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/Call_for_Information_MOST_RefuatYeladim_31.8.20.docx


 

 

 
Davis Phinney Foundation for Parkinson`s 

 

2020 Research Project Funding 
 

The Davis Phinney Foundation supports and funds research projects that address quality of life for people living 

with Parkinson’s. The funded research focuses on therapies and strategies to help people live well today. 

 

Research Fields: Priority will be given to applications that address the unique needs of historically 

underrepresented and/or underserved populations, and applications that investigate the benefits and effectiveness 

of innovations designed to help people with Parkinson’s live well.  

 

The Foundation will also consider other promising submissions outside of the stated funding priorities if the 

reviewers find the submission to have high potential to promote quality of life for people with Parkinson’s. 

 
Research Fields: Up to $150,000 for a period of up to 2 years. 

 

The research projects should start in 2021. 

 
RA Deadline (LOI): 17.8.20 

Deadline (LOI): 31.8.20 (5pm MDT) 

 
RA Deadline (Full, by invitation): 1.11.20 

Deadline (Full, by invitation): 15.11.20 (5pm MDT) 

 

 Call for Proposals   Web Page  Home Page   Back to Table 
 

 
 

 
 

The Waterloo Foundation 
 

Child Development Research Projects 

http://www.davisphinneyfoundation.org/download/1057282/
https://www.davisphinneyfoundation.org/funded-research/
https://www.davisphinneyfoundation.org/


Diet and/or Microbiome 

The Waterloo Foundation 2019/2020 program includes five calls for research projects.  
 
 
Research Fields: For this call for proposals, studies will be particularly welcomed that consider the effect of diet 

and/or the microbiome on neurodevelopmental disorders. Those that consider these areas on child psychological 

outcomes (behavioural, emotional or cognitive) will also be welcomed.  

 

The Foundation is also interested in the influence of prenatal factors and in a range of vitamins and minerals 

(including but not limited to Omega-3, Vitamin D and Iodine). 

 

Budget and Period: Levels of funding are typically between £40,000 and £60,000. 

 
❖ The Foundation supports a wide range of projects, differing by research question, methodology, and existing 

funding. For example, they might support pilot data collection, to help researchers strengthen later proposals 

for substantial research grants from other, larger research funders, and clear pipelines for future work 

strengthen such proposals. They might support studentships, although generally do so as a match-funder, and 

wthey might support an entire research project. They appreciate cost-effectiveness, and occasions where a 

small contribution from them yields much.  

 

RA Deadline (Initial short applications): 5.8.20  

Deadline (Initial short applications): 16.8.20 

 
RA Deadline (Full, by invitation): 13.9.20 

Deadline (Full, by invitation): 27.9.20 

 
  Call for Proposals   Application Guidelines   Frequently Asked Questions  Home Page   Back to Table  
  

 
 

 
 

IBM Center for the Business of Government 
 

Research Report Stipends 
 

The aim of the IBM Center for The Business of Government is to tap into the best minds in academe and the 

nonprofit sector who can use rigorous public management research and analytic techniques to help public sector 

http://www.waterloofoundation.org.uk/ChildDevelopmentResearchDeadlines.html
http://www.waterloofoundation.org.uk/ChildDevelopmentResearchApplicationGuidelines.html
http://www.waterloofoundation.org.uk/ChildDevelopmentResearchFAQ.html
http://www.waterloofoundation.org.uk/index.html


executives and managers improve the effectiveness 

of government.  

 

Research Fields: The Center is looking for very practical findings and actionable recommendations that will assist 

executives and managers to more effectively respond to mission and management challenges. Read the Research 

Announcement. 

 

Individuals receiving a stipend should produce a 10,000- to 12,000-word report.  

Recipients will select the start and end dates. The report should be written for government leaders and public 

managers, providing very practical knowledge and insight. 

 

Budget and period: $20,000 for each report, for a period of 6 months given to a single project. 

($5,000 at award; $10,000 at submission of an accepted draft; and $5,000 upon publication) 

 

RA Deadline: 18.10.20 

Deadline: 1.11.20 

 

 Call for Proposals Web Page   Apply Online    Back to Table 

 
 

 
 

The Obesity Society 
 

Early Career Research Grant 
 

The grant is offered by The Obesity Society (TOS) as a member service to foster and stimulate new research ideas 

in any area of investigation related to obesity. The grant targets early career investigators and post-doctoral 

trainees by funding proposals that demonstrate a high likelihood of resulting in new and innovative approaches 

in obesity research. 

 
Research Fields: The field of obesity. 
 
Budget and period: Up to $25,000 

 

• Applicants may apply for multiple grants. 

• Applicants must be TOS members in good standing. 
 

RA Deadline (LOI): 4.8.20 

http://www.businessofgovernment.org/sites/default/files/2019%20-%202020%20Research%20Announcement.pdf
http://www.businessofgovernment.org/sites/default/files/2019%20-%202020%20Research%20Announcement.pdf
http://www.businessofgovernment.org/content/research-stipends
https://form.jotform.com/81724805544156


Deadline (LOI): 15.8.20 

 
Call for Proposals   Apply Online  Home Page   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 

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

 וכדומה. קפ"מ, קריטריונים

 

 ORCIDלפיכך, אנו מבקשים מכל חבר סגל לוודא שיש ברשותו חשבון 

 צוי גם לעדכן בחשבון את הפעילות המחקרית.מקושר לאוניברסיטת אריאל. ר

 

 ובאתר רשות המחקר. כאןמדריך זמין לשימושכם 

 .מעשית ע"י אסיה צ'רניאבסקי מרשות המחקר ORCID מדי 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, 

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

 . בקשות אלו יקבלו קדימות במתן שירותי העריכה.הפורטלאת הבקשה יש להגיש דרך 

 .זמן של הקרן ורשות המחקרשימו לב, על ההצעה להיות מוכנה במסגרת מגבלות ה

 
 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 זהו תוכלו למצוא את רשימת כתבי העת הכלולים בחבילה ז

 

 , לפיו חוקרי המוסד זכאים לפרסםלאחרונה מלמ"ד הגיעו להסדר מיוחד עם מו"ל זה

 , ללא תשלום נוסףבכל כתבי העת הכלולים בחבילה זו Open Access -מאמרים ב

https://www.obesity.org/grants/
https://tos.planion.com/Web.User/LogReg?ACCOUNT=TOS&CONF=20CFG&FT=ABSREG
https://www.obesity.org/
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


 

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

 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. 

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

כל מה שצריך הוא לאשר כי אתם מעוניינים במסלול פרסום כזה והמאמר יועבר לפרסום . Open Access -את המאמר ב

 במסלול הפתוח באופן אוטומטי.

 

 ת המאמר למערכת המו"ל.הנכם מתבקשים להשתמש בדוא"ל המוסדי בעת שליחלצורך שיוך החוקר לאוניברסיטה 

 .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.ilר יש להעביר לרשות המחקר לאלונה בן עיון בדוא"ל: הצעות מחק    ·      

          03-9371402 

לאחר מכן יש לשלוח אותו  ולהחתימו כנדרש. טופס בקשה למימון משלים במקרים בהם נדרש מימון משלים, יש למלא את   ·

 alonaba@ariel.ac.il : 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

