
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

17.8.20 -25.8.20  

 הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

         מתאים לפקולטות נושאים ומילות מפתח קול קורא

         •● (ISF) הקרן הלאומית למדע •●

 

 
 

 זור תשפ"אסיוע מוגבר של הרשות למחקר ופיתוח בהגשה לקרן הלאומית למדע במח

 :הודעה מטעם הקרן

❖  

 :מחזור תשפ"ב

 :תכנית מענקי מחקר אישיים

 18.10.20מועד ההגשה לרשות המחקר: 

      

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


 13:00, עד השעה 25.10.20המועד האחרון להרשמה לתכנית: 

 13:00, עד השעה 5.11.20מועד ההגשה לקרן: 

 

         •●קולות קוראים פנימיים  •●

 

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 

 קול קורא לעידוד מחקר

 באוניברסיטה לחברי הסגל

 2020אוגוסט  -הבכיר 

 

 

 

 

 

 כל התחומים

 

 
 

        

 

 •●קולות קוראים חיצוניים  •●

 

    

 
 

 משרד החינוך
 

 הזמנה לכתיבת סקירה על

 מנהלי מוסדות חינוך
 

 

תכנון, הכשרה, מינוי ונשירה של מנהלי 

 ;לאומית-מוסדות חינוך בהשוואה בין

ספרות מדעית על עומד על מנהלים 

 ספרית-והקשר לאוטונומיה בית

 

 
 

    

 

 בית הנשיא

 
נשיא המדינה למצוינות מלגות 

 וחדשנות מדעית בנושאים:

 ריבונות, טריטוריה ודמוקרטיה

 בעידן הדיגיטלי

 

 

 ריבונות, טריטוריה ודמוקרטיה 

 בעידן הדיגיטלי.

 

 

 

    

 

Department of Defense 

(DOD) 

Congressionally Directed 

Medical Research Program 

(CDMRP) 

 

Scleroderma Research 

Program 
 

♦♦♦ 

 
Synopsis of CRRP 

Award Mechanisms 

 
The causes and progression 

of scleroderma and/or 

realizing improvements in 

patient care and/or quality 

of life: 

Clinical trial platforms for 

comparison of therapeutic 

approaches; biomarkers to help 

inform therapeutic choices, 

course prediction and life quality; 

secondary analysis; disease 

 
 
 

    

https://ebrap.org/eBRAP/public/ViewFileTemplate.htm?fileTemplateId=8222732&fileType=pdf
https://ebrap.org/eBRAP/public/ViewFileTemplate.htm?fileTemplateId=8222732&fileType=pdf


 
 

Idea Development Award 
 

W81XWH-20-SRP-IDA 
 
♦ 
 

Translational Research 

Partnership Award 

 
W81XWH-20-SRP-TRPA 

 

progression; improvements in 

patient care and more. 

 
 

GBS | CIDP 

Foundation International 

 

Research Grants 

 

 

GBS, both demyelinating and 

axonal variants, Miller Fisher 

syndrome, CIDP, multifocal 

motor neuropathy, and others  

    

 

 

 

 

 

ASXL RARE Research 

Endowment Foundation 

(ARRE) 

 

Request for Basic Scientific 

and Clinical Research 

Proposals 

 

 

Molecular and genetic 

mechanisms underlying the 

function of the ASXL genes: 

Developing reagents, specific 

antibodies, animal models for 

ASXL syndromes; understanding 

of molecular mechanisms and 

pathophysiology; clinical studies, 

investigating the natural history 

of ASXL syndromes; improving 

patients' lives 

 

 

    

 

The American 

Fibromyalgia Syndrome 

Association (AFSA) 
 

Research Grants 
 

 

The causes and treatments of 

Fibromyalgia syndrome (FMS) 

 

    

 

 עדכונים ותזכורות

 
    

 

 הרשות לחדשנות

 משרד הדיגיטל הלאומי

 

 קול קורא להגשת בקשות למסלול

♦♦♦  

 

    



 2020טק" -ממשל"
 

♦♦♦ 

 

 וובינר לקראת ההגשה לקול הקורא:

עשה ואל תעשה" בעת ההגשה "

 טק:-למסלול ממשל

פתרונות טכנולוגיים חדשניים 

 למגזר הציבורי
 

 

 אירועים

 
    

 

 הרשות לחדשנות
 

מפגש דיגיטלי בנושא פוטוניקה 

 אינטגרטיבית

 

 

 
♦♦♦ 

 

    

 

 הודעות רשות המחקר

 

        

 
 :בכםילתשומת ל

 
 אפשרויות מימון פתוחות מאת משרד הביטחון האמריקני:מגוון 

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 

 

 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

♦♦♦ 

 

        

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


 

 נושאים נוספים לקולות הקוראים שיופיעו בניוזלטר!הציעו 

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

 בקישור זהידי מילוי השאלון הקצר -על

 

 

 

 ORCIDעל כל חבר סגל לוודא שיש ברשותו חשבון 

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

 

 לפרטים נוספים
 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות

 

 

 

 •● קולות קוראים פנימיים •●
 

 

 
 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 הרשות למחקר ופיתוח
 

 קול קורא לעידוד מחקר באוניברסיטה

 2020אוגוסט  -לחברי הסגל הבכיר 

 
 גופים מממנים חיצוניים, כחלק ממאמצנו לעודד את המחקר באוניברסיטה, ולקדם את ההגשות של הצעות המחקר ל

 .רשות המחקר מפרסמת קול קורא דו שנתי לשנת תש"ף

 

 מענק זה מיועד לחברי סגל בכיר באוניברסיטה למימון מחקר בשלביו הראשונים.  :מטרת המענק

 לגופי מימון חיצוניים.המטרה שמחקר זה יהווה תשתית למחקר נרחב יותר, שיוגש 

 
 .: כל התחומיםתחומי מחקר

 
 למשך שנה אחת.₪,  20,000עד תקופה ותקציב: 

 
 :תנאי הסף

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


o  לחוקר יש מספרORCID אשר משויך לאוניברסיטת אריאל 

 

o חוקר שלא הגיש בשלוש השנים האחרונות הצעת מחקר ל-ISF *דרך האוניברסיטה מנוע מלהגיש בקשה למענק זה 

 )ייבדקו הצעות מחקר שהוגשו לקרן מתשע"ח ואילך(.

 * תנאי זה אינו מתייחס לחברי סגל חדשים שנקלטו מתשע"ט ואילך.

 
 16.9.20תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 
 בחזרה לטבלה   טופס הגשת בקשה למענק מחקר   הנחיות להגשה בפורטל רשות המחקר   קל קורא

 
 •● קולות קוראים חיצוניים •●

 
 

 
 

 משרד החינוך
 

 הזמנה לכתיבת סקירה על מנהלי מוסדות חינוך
 

 משרד החינוך מבקש לעניין את קהילת המחקר להגיש הצעות מחיר לעבודה זמנית בעריכת סקירה בנושאים הרלוונטיים למשרד.
 

 :ם בהם תעסוק הסקירה הםהנושאי: תחומי המחקר

 לאומית,-תכנון, הכשרה, מינוי ונשירה של מנהלי מוסדות חינוך בהשוואה בין

 ספרית.-ספרות מדעית על עומד על מנהלים והקשר לאוטונומיה בית -ובנוסף 

 
   :הגדרת המשימות

 סקירה של נתונים וספרות בנושא .1

 גיבוש מסקנות והמלצות יישומיות על בסיס הסקירה .2

 APAמקורות לפי כללי  רשימת .3

 עריכת לשון .4

 הכוללת את עיקרי הסקירה PowerPointעריכת מצגת  .5

 הצגת הסקירה בפני הגורמים הרלוונטיים במשרד החינוך .6
 

 תנאי סף:

 ניסיון בכתיבת סקירות ספרות מחקרית או ניירות מדיניות בנושאי חינוך או תחומים משיקים. •

 להציג דוגמה של מסמך מדעי מאמר או עבודת תזה לתואר שני.סטודנטים לתואר שלישי יש  •

 
 ₪ . 30,000: עד תקציב

 
 מילים, כאשר הקריטריון המרכזי לבחינת הסקירה הוא רלוונטיות,  20,000אורך הסקירה הוא עד  ❖

 איכות ומיצוי הספרות והמידע שיופיע בה.

 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/08/Call_for_Proposals_AIU_IdudMehkar_August2020.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%98%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97/
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/03/501_17ed_30.12.19.doc


 .3, סעיף 2יש לעיין בדרישות הנוספות בסעיף בעמ'  ❖

 
 כלול:ההצעה ת ❖

 עבור חוקרים בעלי דוקטורט: תכלול קובץ קורות חיים ורשימת תוצרים רלוונטיים )אם קיימים(. -

 במידה והמגיש הוא דוקטורנט, יצרף פרטי קשר של ממליצים רלוונטיים לניסיון המעשי )ממליץ אחד לפחות(. -

 
 (16:00)עד השעה  21.8.20תאריך הגשה לקרן: 

 
 בחזרה לטבלה   קול קורא

 

 
 

 
 

 בית הנשיא
 

 מלגות נשיא המדינה למצוינות וחדשנות מדעית

 בנושאים: ריבונות, טריטוריה ודמוקרטיה בעידן הדיגיטלי

 
 מצוינות וחדשנות מדעית, בסיוע ועדת העיזבונות. קרן זו מיועדת להענקת מלגות הצטיינותבית הנשיא מפעיל קרן לקידום 

 בידי נשיא המדינה, על מנת לעודד הכשרה ומחקר אקדמי איכותי.
 

 המלגות יוענקו לדוקטורנטים מצטיינים מכלל תחומי החקר, הדעת, האומנויות והטכנולוגיה שמחקריהם נוגעים בנושאים רלוונטיים.

 

 : ריבונות, טריטוריה ודמוקרטיה בעידן הדיגיטלי.חומי מחקרת

 ₪ . 150,000: גובה המלגה

 

 לפרטים וסיוע בתהליך ההגשה יש לפנות לקרן גידליה מבית הספר ללימודים מתקדמים. ❖

 kerenak@ariel.ac.ilניתן לפנות במייל: 

 
 4.9.20תאריך הגשה בית הספר ללימודים מתקדמים: 

 13.9.20תאריך הגשה לקרן: 

 
 בחזרה לטבלה   תקנון   אישור לימודים    כתב התחייבות מועמד   טופס הגשת מועמדות   קול קורא

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/08/Call_for_Proposals_MisradHakhinukh_Skira_Menahalim_8.2020.doc
mailto:kerenak@ariel.ac.il
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/decorations-awards-and-scholarships?chapterIndex=3
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/decorations-awards-and-scholarships/he/AppendixA.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/decorations-awards-and-scholarships/he/AppendixB.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/decorations-awards-and-scholarships/he/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97%20%D7%92%20%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%20%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/decorations-awards-and-scholarships/he/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%AA%20%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90%20%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%AA.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/decorations-awards-and-scholarships/he/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%AA%20%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90%20%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%AA.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/decorations-awards-and-scholarships/he/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%AA%20%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90%20%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%AA.pdf


 

 

 
Department of Defense (DOD) 

Congressionally Directed Medical Research Program (CDMRP) 

 
Scleroderma Research Program 

♦♦♦ 

 
Synopsis of CRRP Award Mechanisms 

 

 
 

Idea Development Award 
 

Funding Opportunity Number: W81XWH-20-SRP-IDA 
 

The Idea Development Award promotes ideas that are still in the early stages of development and have the potential 

to yield high-impact findings and new avenues of investigation. This award mechanism supports conceptually 

innovative high-risk/high-reward research that could lead to critical discoveries or major advancements in 

scleroderma research and/or improvements in patient care. 

 
Research Fields: The application should support research that seeks to understand the causes and progression of 

scleroderma and/or realizing improvements in patient care and/or quality of life. 

 

FY20 SRP Idea Development Award (IDA) Focus Areas: 

 

• Development of clinical trial platforms that enable the rapid comparison of different therapeutic approaches 

on a pilot basis 

 

• Define biomarkers (‘omics and/or molecular markers, cell subsets, imaging, patient-reported outcomes)  

that help inform therapeutic choices (immunosuppressive/anti-fibrotic) or predict course (morbidity) 

and quality of life 

 

• Secondary analysis of scleroderma, and other similar disease datasets, to identify novel targets and biomarkers 

that can be validated in existing or new models. 
 

Additionally, an exploration of disease and/or population heterogeneity within the context of the proposed research is 

expected. 

 

 Preliminary data are required but need not be from the scleroderma research field. 
 

Budget and Period: Up to $300,00, for a period of 3 years. 

New Investigator Collaboration Option: Up to $450,000, for a period of 3 years. 

https://ebrap.org/eBRAP/public/ViewFileTemplate.htm?fileTemplateId=8222732&fileType=pdf


 
❖ Submissions from and partnerships with investigators at Department of Defense (DoD) military treatment 

facilities and laboratories, and Department of Veterans Affairs (VA) medical centers and research laboratories 

are encouraged. 

 
❖ Relevance to Military Health: The SRP seeks to support research that is relevant to the healthcare needs of 

military Service members, Veterans, and their families. For farther details please see page 4, at the Call for 

Proposals document. 

 
Call for Proposals   General Application Instructions   eBRAP Web Page   Back to Table  

 

 
 

Translational Research Partnership Award 
 

Funding Opportunity Number: W81XWH-20-SRP-TRPA 

 
The FY20 SRP TRPA mechanism supports partnerships between clinicians and research scientists that will 

accelerate the movement of promising ideas in scleroderma into clinical applications. This award supports the 

development of translational research collaborations between two or more investigators to address a central problem 

or question in scleroderma in a manner that would be less readily achievable through separate efforts. 

 
Research Fields: The application should describe research that seeks to understand the causes and progression of 

scleroderma and/or realizing improvements in patient care and/or quality of life. 

 

FY20 SRP Translational Research Partnership Award (TRPA) Focus Areas are: 

 

• Selection of the appropriate Focus Area is the responsibility of the applicant.  

 

• Understanding the different biological/metabolic pathways that differentiate subsets of patients (gender, age, 

genetic, clinical phenotype, race/ethnicity) 

 
• Utilizing systems biology, multi-omics, and preclinical screening approaches to understand the heterogeneity of 

disease, prevention, and therapeutics inventions 

 
• Development of cohorts from diverse populations (longitudinal) to validate potential biomarkers (i.e., replication 

studies) 

 
• Defining biomarkers (‘omics and/or molecular markers, cell subsets, imaging, patientreported outcomes) that 

help inform therapeutic choices (immunosuppressive/anti-fibrotic) or predict course (morbidity) and quality of life 

 
• Defining epigenetic changes, multiple cell types, and molecules that mediate pathogenesis. 

 
Additionally, an exploration of disease and/or population heterogeneity within the context of the proposed 

research is expected.  

 

 Preliminary data are required but need not be from the scleroderma research field. 
 

Budget and Period: Up to $750,00, for a period of 3 years. 

 
❖ Relevance to Military Health: The SRP seeks to support research that is relevant to the healthcare needs of 

military Service members, Veterans, and their families. For farther details please see page 5, at the Call for 

Proposals document. 

https://ebrap.org/eBRAP/public/ViewFileTemplate.htm?fileTemplateId=8206675&fileType=pdf
https://ebrap.org/eBRAP/public/ViewFileTemplate.htm?fileTemplateId=7707983&fileType=pdf
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=294800


 
Call for Proposals   General Application Instructions   eBRAP Web Page   Back to Table  

 
 

R&D Deadline (Pre-Applications): 26.8.20 

Deadline (Pre-Applications): 9.9.20 (5pm ET) 

 
R&D Deadline (Full, by invitation): 19.11.20 

Deadline (Full, by invitation): 4.12.20 

Back to Table  

 

 
 

GBS | CIDP 

Foundation International 

 

Research Grants 

The GBS/CIDP Foundation International is working for a future when no one with Guillain-Barre syndrome (GBS), 

chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP), and related syndromes such as multifocal motor 

neuropathy (MMN) suffers alone and that everyone has access to the right diagnosis and the right treatment, 

right away. 

 
Research Fields: Foundation interests include GBS, both demyelinating and axonal variants, Miller Fisher 

syndrome, CIDP, multifocal motor neuropathy, and others.  

 

Research interests cover a broad range of subjects including development of methods to more rapidly diagnose 

these disorders, creation of educational and communication programs to inform patients and families of the 

Foundation’s availability, identification of mechanisms involved in the pathogenesis of family disorders, development 

of more effective treatments to limit the disease process, prevent complications and reduce 

Long term adverse sequelae. 

 

Budget and Period: Up to $60,000 for a period of one year. 

 
R&D Deadline (LOI): 18.10.20 

Deadline (LOI): 1.11.20 

R&D Deadline (Full, by invitation): 17.1.21 

Deadline Full, by invitation): 31.1.21 

 
Application Guidelines   Web Page   Apply Online (LOI)   Home Page   Back to Table  

https://ebrap.org/eBRAP/public/ViewFileTemplate.htm?fileTemplateId=8206671&fileType=pdf
https://ebrap.org/eBRAP/public/ViewFileTemplate.htm?fileTemplateId=7707983&fileType=pdf
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=294800
https://www.gbs-cidp.org/wp-content/uploads/2017/09/Research-Grants-Brochure.-revised-lb.pdf
https://www.gbs-cidp.org/research/grants/
https://www.gbs-cidp.org/research/letter-of-intent/
https://www.gbs-cidp.org/research/letter-of-intent/


 
 

 
 

ASXL RARE Research Endowment Foundation 
 

Request for Basic Scientific and Clinical Research Proposals 
 
The ASXL Rare Research Endowment Foundation invites applications that propose novel studies on the molecular 

and genetic mechanisms underlying the function of the ASXL genes. 
 

Research Fields:  
1) Developing reagents, specific antibodies, and animal models for ASXL syndromes 

 

2) Studies leading to an in-depth understanding of the molecular mechanisms and pathophysiology 

of ASXL syndromes 

 

3) Clinical studies that investigate the natural history of ASXL syndromes and/or improve the lives of patients with 

germline ASXL mutations 

 

Budget and Period: Up to $50,000 a year, for a maximum period of 2 years. 

 

R&D Deadline: 22.10.20 

Deadline: 5.11.20 

Decisioning within 6 months of submission. 

Call for Proposals  Submission Form   Home Page   Back to Table  

 
 

 
 

The American Fibromyalgia Syndrome Association 
 

Research Grants 
 

The American Fibromyalgia Syndrome Association’s (AFSA) primary mission is to fund superior quality, 

scientific studies on fibromyalgia syndrome (FMS). 

 

https://www.arrefoundation.org/request-for-proposals/
https://www.arrefoundation.org/s/RESEARCHGRANTSUBMISSIONFORM.docx
https://www.arrefoundation.org/


Research Fields: The causes and treatments of Fibromyalgia syndrome (FMS). 
 
With AFSA’s financial assistance, the foundation is hopeful to answer the following questions: 

• What are the mechanisms involved in producing the body-wide pain? 

• Why do patients wake up from a night’s sleep feeling stiff, achy, and tired? 

• Do sleep disturbances in fibromyalgia play a role in generating the symptoms? 

• How is the extreme fatigue and dyscognition (jumbled thoughts and memory impairments) 

related to the physiology of fibromyalgia? 

• To what degree does treatment of muscular knots lead to reduced pain and improved function? 

What is the most effective therapy for targeting the muscle pain in fibromyalgia patients? 

• Are there medications used for other conditions that should be evaluated for treating people with fibromyalgia? 

• Can laboratory tests be used to accurately identify or diagnose patients? Also, can this information be used to 

determine disease severity or aid in predicting more successful treatments for individual patients? 
 

Greater elaboration of AFSA`s research priorities. 
 
Budget and Period: Up to $50,000, for a period of one year. 
 
Scientists are encouraged to submit an LOI prior to preceding to the application phase. 

LOIs and applications will be reviewed as they are received.  

 
R&D Deadline (LOI): Two weeks prior planned submission deadline. 

Deadline (LOI): Rolling. 

Call for Proposals  Guidelines (LOI)  Previously Funded Projects   More about AFSA   

 

Grant Application Requirements   Grant Application Instructions   Grant Conditions   Back to Table  

 

 

 •●עדכונים ותזכורות  •●

 
 

 
 

 הרשות לחדשנות
 משרד הדיגיטל הלאומי

 

 קול קורא להגשת בקשות למסלול

 2020טק" -ממשל"

♦♦♦ 

 וובינר לקראת ההגשה לקול הקורא:

 טק:-עשה ואל תעשה" בעת ההגשה למסלול ממשל"

 פתרונות טכנולוגיים חדשניים למגזר הציבורי
 

 טק, מארגנת רשות החדשנות וובינר ייעודי למתעניינים במסלול, המושק מחדש.-במסלול ממשללקראת ההגשה לקול הקורא 

 בוובינר ניתן יהיה לשמוע על השינויים העיקריים במסלול ועל אופן ההגשה.

 

http://www.afsafund.org/grant.htm#priority
http://www.afsafund.org/grant.htm
http://www.afsafund.org/grant.htm#loi
http://www.afsafund.org/research.htm
http://www.afsafund.org/more.htm
http://www.afsafund.org/grant.htm#requirements
http://www.afsafund.org/GrantApp/AFSAgrantForm2008_App.pdf
http://www.afsafund.org/GrantApp/AFSAgrant2008_Intro.pdf


 , בתכנת זום.12:00 - 10:00, בין השעות 20.8.20הוובינר ייערך ביום ה', 

 

 לפני האירוע. , 20.8.20תאריך אחרון לרישום לוובינר: 

 אודות הוובינר   קישור להרשמה

 
 :תאריכי הגשה וקישורים לקול הקורא

 
 23.8.20תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 
 (12:00)עד השעה  6.9.20תאריך הגשה לקרן: 

 
 בחזרה לטבלה  שאלות נפוצות   נהלים   סלולעמוד המ  קול קורא

 
 •● אירועים •●

 
 

 
 

 הרשות לחדשנות

 מפגש דיגיטלי בנושא פוטוניקה אינטגרטיבית

מטרת המפגש היא לעורר שיח ושיתופי פעולה בין האקדמיה לתעשייה: בין חברות העוסקות בליבת תעשיית הפוטוניקה האינטגרטיבית, 

 .קס, לבין קבוצות מחקר אקדמיות המפתחות טכנולוגיות פורצות דרך בתחוםסיליקון פוטוני
 

 שיתופי פעולה טכנולוגיים שייווצרו, עשויים להנות מתמיכה במסגרת מגוון המסלולים הרלוונטיים של רשות החדשנות,

 .ובכלל זאת מאגדי מגנ"ט, הכוונת ומסחור ידע ומסלולים שונים של החטיבה הבינלאומית

 

 , בתכנת זום.13:00 – 10:00, בין השעות 7.9.20הדיגיטלי יתקיים ביום ב', המפגש 
 

 שקפים 2חוקרים אקדמיים או אנשי תעשייה המעוניינים להציג במסגרת המפגש מתבקשים להעביר מצגת קצרה בת 

 דקות( הכוללת: 5-)ולא יותר מ

 פ ממוקד שיוביל לפיתוח טכנולוגי פורץ דרך.: פרטים על פעילותכם בתחום והצעה לשת"עבור חוקרים •

 : אודות החברה וצרכי מחקר לשנים הקרובותעבור אנשי תעשייה •

 
 2.9.20תאריך אחרון להעברת המצגת: 

 , לפני האירוע7.9.20תאריך אחרון להרשמה: 

 

 בחזרה לטבלה   הרשמה למפגש   אודות המפגש והעברת המצגת

 

 •● הודעות רשות המחקר •●

 
 

 חברי סגל יקרים,

 

 :לתשומת לבכם, מספר הודעות מטעם רשות המחקר

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_dETXVy5cQ5m8_7-RcD8OtA
https://innovationisrael.org.il/events/5124
https://innovationisrael.org.il/kol-kore/5128?fbclid=IwAR1AC0naQgf_7Sp2UExzU6HDoA1I-ajNvb5buSXSFwMImPIf4LPe90OIOVg
https://innovationisrael.org.il/social/rnd/govtech
https://innovationisrael.org.il/social/rnd/govtech
https://innovationisrael.org.il/social/rnd/govtech
https://innovationisrael.org.il/rules/2956
https://innovationisrael.org.il/sites/default/files/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA%2022.07.pdf
https://innovationisrael.org.il/Nanoscience
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YXMPnj43QlaSFbIONpxl9g


 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. "מקפ, קריטריונים

 

 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.ilוהרשמה אנא פנו באימייל: לפרטים 

 

 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.

 י העריכה.. בקשות אלו יקבלו קדימות במתן שירותהפורטלאת 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 זהילה זו תוכלו למצוא את רשימת כתבי העת הכלולים בחב

 

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

 , ללא תשלום נוסףבכל כתבי העת הכלולים בחבילה זו ccessOpen A -מאמרים ב

(. 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. 

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

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

 הפתוח באופן אוטומטי.

 

 תמש בדוא"ל המוסדי בעת שליחת המאמר למערכת המו"ל.הנכם מתבקשים להשלצורך שיוך החוקר לאוניברסיטה 

 .בקישור זהאצל מו"ל זה תוכלו למצוא  Open Access -תיאור קצר של תהליך פרסום מאמר ב

 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

 

  veredr@ariel.ac.ilמחקר יש להעביר לרשות המחקר לורד רובינזון בדוא"ל: הצעות     ·      

          03-9371402 

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

 veredr@ariel.ac.il : 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:veredr@ariel.ac.il
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/03/587-Matching%D6%B9_Fund_Application_4ed_10.11.17.doc
mailto:veredr@ariel.ac.il

