
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

25.8.20 -1.9.20  

 הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

         מתאים לפקולטות נושאים ומילות מפתח קול קורא

         •● (ISF) הקרן הלאומית למדע •●

 

 
 

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

 :הודעה מטעם הקרן

❖  

 :מחזור תשפ"ב

 :תכנית מענקי מחקר אישיים

      

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


 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: 

 

         •●קולות קוראים פנימיים  •●

 

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 

 קול קורא לעידוד מחקר

 באוניברסיטה לחברי הסגל

 2020אוגוסט  -הבכיר 

 

 

 

 

 

 יםכל התחומ

 

 
 

        

 

 •●קולות קוראים חיצוניים  •●

 

    

 

 
 

    

 

 

 משרד האנרגיה

 

  100/2020קול קורא 

 תכנית ההזנק של משרד האנרגיה

 

 

תחליפי דלקים לתחבורה ; תחומי 

האנרגיה והמשאבים: אנרגיה 

מתחדשת, התייעלות אנרגטית, חשמל 

אנרגיה במשק המים,  ורשתות חכמות,

מדעי האדמה והים, סביבה, מחצבים, 

רעידות אדמה, אנרגיה גרעינית, 

 מדיניות וכלכלת משאבים

 

 
 
 

    

 

 

 משרד האנרגיה

 

  33/2020קול קורא 

להגשת הצעות להשקעת משרד 

 האנרגיה בפרויקטי חלוץ והדגמה

 

 

ות חכמות; תחבורה נקייה; חשמל ורשת

תחומי האנרגיה והמשאבים: אנרגיה 

מתחדשת, התייעלות אנרגטית, אנרגיה 

,מדעי האדמה והים,  במשק המים

סביבה, מחצבים, רעידות אדמה, 
 

    



אנרגיה גרעינית, מדיניות וכלכלת 

 .משאבים

 

 

 

 

 

 

 משרד האנרגיה

 

 45/2020קול קורא 

ים בתחום האנרגיה למימון מחקר

 ומדעי האדמה והים

 

 ** עדכון **

 

 תחליפי נפט, דלקים ביולוגיים, 

אנרגיה, דלקים סינטטיים; תאי דלק -ביו

 ואגירת אנרגיה; רשת החשמל;

התייעלות אנרגטית; צמצום פליטות ; 

משק הדלק; כרייה וחציבה ; חיפוש 

והפקת גז טבעי ונפט בישראל ; תחנות 

יות חינוך וכלכלת כוח גרעיניות; מדינ

 משאבים; אנרגיה וחקלאות; 

Water-energy-Food Ecosystems 

 

 :נושא חדש

כימות והערכה של ההשפעות של 

ברקים בים, לרבות מעברי האנרגיה 

לסוגיה, טווח ההשפעה ופוטנציאל 

 ההשפעה על האקולוגיה הימית.

 

 

 

    

 

 

 

 

 משרד האנרגיה

 

 101/2020קול קורא 

מלגות ישראל בתחומי האנרגיה 

 ומדעי האדמה והים

 

 

 -הנדסת גז טבעי ונפט; הנדסת אנרגיה 

מערכות אנרגיה, אנרגיה מתחדשת, 

 -התייעלות אנרגטית; הנדסת חשמל 

התמחות במתח גבוה וזרם חזק; 

התמחות באנרגיה;  -הנדסת מכונות 

הנדסת גרעין ופיסיקה גרעינית; הנדסת 

ני דלק פחמימניים ותחליפיים; מתק

הנדסה וכימיה של חומרי דלק 

פחמימניים ותחליפיים; גיאולוגיה 

וגיאופיסיקה של דלקים פוסיליים; 

סיכונים סייסמים וגיאולוגיים; מחצבים; 

 אנרגיה מדיניות

 

 

    

 

 משרד הבריאות
 

קול קורא לביצוע סקרים 

 וגיים לנגיף קורונה החדשסרול

 

 

הצעה לתכנית לביצוע סקרים 

 Covid-19-אפידמיולוגיים ל

 

    



 

 

 

 משרד המדע והטכנולוגיה

 

הזמנה להצטרף לאתר הלאומי 

 למחקרי הקורונה

Govid-19 

 

 

 

 

מחקרים בתחום נגיף הקורונה 

 ובתחומים משיקים

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 

קול קורא להצעות מחקר בענף 

 2021חורף  -הפלחה 

 

 

החיטה הישראלית : איכות, כושר 

התחרות בשוק ; זני חיטה ושעורה ; 

קידום ובחינת זני שעורה; שיטות 

וטכנולוגיות גידול שמטרתן הגדלת 

הכנסתו של החקלאי: שימור הקרקע 

יותה, תוך חסכון באנרגיה; ושיפור פור

דישון ; הגנת הצומח; גידולים חדשים 

ומתחדשים ; גידולי חורף אורגניים ; 

מיני וזני קטניות חדשים ומחודשים ; 

שימוש בתוצרי לוואי של גידולי שדה ; 

שיפור ממשק הגידול תומך הגנת 

 הסביבה

 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

National Geographic 

Society 

 
Enduring Impacts: 

Archeology of Sustainability 

 

 

Investigating human-

environmental interactions over 

time: conservation knowledge, 

practices and technologies, and 

their impact on contemporary 

populations` ability to mitigate 

environmental and/or climatic 

stress; 

Present-day environmental 

practices and their effectivity; 

creating culturally and 

environmentally suitable 

conservation strategies, 

 

    



collaboration with local 

communities 

 
 

 

 

 

The Michael J. Fox 

Foundation 

 

Development and Validation of 

Improved Outcome Measures 

❖  

Target Advancement Program 

❖  

Therapeutic Pipeline Program 

 

 

Various subjects within the 

field of Parkinson`s disease: 

 

Development or validation of 

promising biomarkers of disease, 

prodromal biomarkers, 

biomarkers of phenoconversion, 

specific molecular biomarker 

assays; analysis and derivation 

of candidate biomarkers from 

existing biological datasets; 

remote assessment strategies 

that could complement in clinic 

assessments; 

Relevant target advancements; 

therapies focused on: protection 

and restoration, alleviation of 

symptoms and reduction of 

complications and side effects. 

 

 

    

 

 עדכונים ותזכורות

 
    

 

 

 13מספר  HOPEכנס 

 ** נדחה **

 

 

תחומי ה פיסיקה, כימיה 

 פיזיולוגיה/רפואה

 

 
 

    

 

 אירועים

 
    

 

 משרד החינוך

 

 כנס המדען הראשי 

חקר הלמידה  -"אתגרי השעה 

 מדיניות"המקוונת במבחן ה

 

 

 
 

♦♦♦ 

 

    

 

 
        



 

 הודעות רשות המחקר

 

 
 :בכםילתשומת 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 

 

 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.

 

 

  ity Press Univers 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
 

 

        

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


 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות

 

 

 

 •● קולות קוראים פנימיים •●
 

 

 
 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 הרשות למחקר ופיתוח
 

 קול קורא לעידוד מחקר באוניברסיטה

 2020אוגוסט  -לחברי הסגל הבכיר 

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

 .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.חקר נרחב יותר, שיוגש המטרה שמחקר זה יהווה תשתית למ

 
 .: כל התחומיםתחומי מחקר

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

 
 :תנאי הסף

o  לחוקר יש מספרORCID אשר משויך לאוניברסיטת אריאל 

 

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

 )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

 

 

 

 

 

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


 

 
 •● קולות קוראים חיצוניים •●

 
 

 
 

 משרד האנרגיה
 
 

 

  100/2020קול קורא 

 ההזנק של משרד האנרגיהתכנית 

 
משרד האנרגיה, באמצעות יחידת המדען הראשי הציב לעצמו כמטרה להפוך את ישראל למרכז מצוינות בתחומי האנרגיה החלופית, 

 .המתחדשת, תחליפי הנפט, התייעלות האנרגטית, כריה וחציבה

 

 נלאומיים של המשרד תתאפשר גם השנה הגשת הצעות במסגרת שיתופי פעולה, לרבות שיתופי פעולה בי

 (. מימון המשרד מיועד לפעילות מו"פ שעיקרה בישראל.Horizon 2020)שאינם במסגרת תכנית 

 

 :שני תחומים טכנולוגיים עיקריים: תחומי המחקר

 תחליפי דלקים לתחבורה .א

 ים, תחומי האנרגיה והמשאבים: אנרגיה מתחדשת, התייעלות אנרגטית, חשמל ורשתות חכמות, אנרגיה במשק המ .ב

 מדעי האדמה והים, סביבה, מחצבים, רעידות אדמה, אנרגיה גרעינית, מדיניות וכלכלת משאבים.

 
 ₪ . 750,000מהתקציב המאושר הסופי, עד לתקרה של  62.5%: הסיוע למיזמים שייבחרו יעמוד על תקציב

 טופס בקשה למימון משלים

כמו כן, התוכנית תזכה גם בסיוע מצד מנהל הדיור הממשלתי: במטרה לעודד התקנה של טכנולוגיות ישראליות, ישקול מנהל הדיור 

 .ם שבאחריותוהממשלתי התקנות של פרויקטים זוכים בקול קורא זה בבניינים ומבני

 

התקציב יוקצה גם לפרויקטים של יחידות ממשלתיות לרבות יחידות סמך, ככל שיוגשו תכניות מקצועיות בעת הגשת המכרז והם  •

 .יעמדו בתנאים המקצועיים של המכרז
 

משנה  המשרד מאפשר ומעודד שיתוף פעולה של גופי תעשיה ואקדמיה שונים במסגרת הפרויקט וזאת על ידי העסקתם כקבלני •

 .בפרויקט

 (.14:00השעה  )עד 31.8.20יתן להגיש שאלות הבהרה עד לתאריך נ 

 .8.9.20ריכוז השאלות והתשובות יפורסם בתאריך 

 

 

 

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


 

 6.9.20תאריך הגשה לרשות המחקר: 
 

 (14:00)עד השעה  22.9.20תאריך הגשה לקרן: 

 
 בחזרה לטבלה   טופס בקשה   עמוד הקול הקורא   קול קורא

 

 
 

  33/2020קול קורא 

 להגשת הצעות להשקעת משרד האנרגיה בפרויקטי חלוץ והדגמה

 
במסגרת המאמצים של משרד האנרגיה להפוך את ישראל למרכז מצוינות בתחומי האנרגיה החלופית, האנרגיה המתחדשת, התחבורה 

יבה, המשרד, בשיתוף עם מנהלת תחליפי דלקים ותחבורה חכמה במשרד הנקייה, רשת החשמל, ההתייעלות האנרגטית, והכרייה והחצ

 רה"מ, ייחד משאבים לצורך סיוע למימוש פרויקטי חלוץ והדגמה בתחומים הרלוונטיים למשרד. 

 

 תתאפשר גם השנה הגשת הצעות במסגרת שיתופי פעולה, לרבות שיתופי פעולה בינלאומיים של המשרד 

 (. מימון המשרד מיועד לפעילות מו"פ שעיקרה בישראל.Horizon 2020)שאינם במסגרת תכנית 

 

 :הקול הקורא מתחלק לשני מסלולים

 מסלול הדגמה ראשונית בישראל ❖

 מסלול טכנולוגיה ישראלית חדשנית ❖

 

 :שלושה תחומים טכנולוגיים עיקריים: תחומי המחקר

 תחבורה נקייה .א

 חשמל ורשתות חכמות .ב

 ,מדעי האדמה והים,  תחדשת, התייעלות אנרגטית, אנרגיה במשק המיםתחומי האנרגיה והמשאבים: אנרגיה מ .ג

 .סביבה, מחצבים, רעידות אדמה, אנרגיה גרעינית, מדיניות וכלכלת משאבים

 
 מהתקציב המאושר הסופי, ועד לתקרת המענק לפי תחום הפרויקט: 50%השתתפות של עד  -: למגישים ממוסד אקדמי תקציב

 ₪ . 3,000,000עד  –הנקייה פרויקטים בתחום התחבורה  ❖

 ₪  1,500,000עד  –פרויקטים מתחומים אחרים  ❖

 
 טופס בקשה למימון משלים

 
וע מצד מנהל הדיור הממשלתי: במטרה לעודד התקנה של טכנולוגיות ישראליות, ישקול מנהל הדיור כמו כן, התוכנית תזכה גם בסי

 .הממשלתי התקנות של פרויקטים זוכים בקול קורא זה בבניינים ומבנים שבאחריותו

 

שת המכרז והם התקציב יוקצה גם לפרויקטים של יחידות ממשלתיות לרבות יחידות סמך, ככל שיוגשו תכניות מקצועיות בעת הג •

 .יעמדו בתנאים המקצועיים של המכרז
 

המשרד מאפשר ומעודד שיתוף פעולה של גופי תעשיה ואקדמיה שונים במסגרת הפרויקט וזאת על ידי העסקתם כקבלני משנה  •

 .בפרויקט

  באופן מקוון באמצעות תכנת 16:00, בשעה 2.9.20פגש מציעים ייערך בתאריך מ 
 . https://us02web.zoom.us/j/89404713136קישור למפגש:  חובה. אינהזום. ההשתתפות 

 

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/tender_100_20/he/tender_100_20.pdf
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/tender_100_20
https://studiesandcontracts.energydmz.org/startupstudy/
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
https://us02web.zoom.us/j/89404713136


  (14:00השעה  )עד 3.9.20יתן להגיש שאלות הבהרה עד לתאריך נ 
 .15.9.20מועד פרסום תשובות לשאלות הבהרה: 

 
 10.9.20תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 

 (14:00)עד השעה  30.9.20 תאריך הגשה לקרן:

 
 בחזרה לטבלה  וובינר –לו"ז מפגש המציעים    טופס הגשת בקשה   עמוד הקול הקורא   קול קורא

 

 
 

 45/2020קול קורא 

 למימון מחקרים בתחום האנרגיה ומדעי האדמה והים

 
 ** עדכון נושא מחקר חדש **

 
 :נושא מחקר חדש נוסף לקול הקורא: תחומי מחקר

האקולוגיה כימות והערכה של ההשפעות של ברקים בים, לרבות מעברי האנרגיה לסוגיה, טווח ההשפעה ופוטנציאל ההשפעה על 

הימית. לאור האופי הרב תחומי של שאלת המחקר, בכוונת המשרד לבקש הצעות מחקר מקבוצות דיסציפלינות מחקריות שונות. יינתן 

 יתרון לעבודה ניסויית עם מחולל ברקים, כולל שת"פ בחו"ל.

 

  מדיניות התמיכה במחקר ופיתוח של משרד האנרגיה בתחומי העיסוק של המשרדהנושא הנאמר מופיע במסמך 

 . בחינת השפעה של ברקים על הסביבה הימית".2.3.3תחת סעיף "

 
 :הנושאים האחרים שפורסמו

 אנרגיה, דלקים סינטטיים-תחליפי נפט, דלקים ביולוגיים, ביו •

 תאי דלק ואגירת אנרגיה •

 ת החשמלרש •

 התייעלות אנרגטית •

 צמצום פליטות •

 משק הדלק •

 כרייה וחציבה •

 חיפוש והנפקת גז טבעי ונפט בישראל •

 תחנות כח גרעיניות •

 מדיניות, חינוך וכלכלת משאבים •

 משרדי, למשל בתחומי אנרגיה וחקלאות )צמחית או של בעלי חיים(, או בתחום-מחקרים בשת"פ בין •

Water-Energy-Food Ecosystems 

רים: שיתופי פעולה נוספים חדשים, אם יהיו עד המועד האחרון להגשת ההצעות, יפוסרמו במסגרת פרסום הבהרות לשאלות אח •

 במועדן.
 
 

❖ Water-Energy-Food Ecosystems: 

 תחום בשיתוף פעולה בין משרד האנרגיה, המשרד להגנת הסביבה, משרד המדע ומשרד החקלאות.

 :תחומים הקשורים לחקלאות ואנרגיה ❖

 תחום בשיתוף פעולה עם משרד החקלאות.

 

  נושאי מחקר ופיתוח להגשה במסגרת הקולות הקוראים של משרד האנרגיה: הרחבה

 

 :תקציב ותקופת המחקר

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/tender_33_20/he/tender_33_20.pdf
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https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/tender_45_20/he/rd_support.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/tender_45_20/he/rd_support.pdf


 ₪  300,000: עבור מחקר שאורכו שנה •

 ₪  600,000: רכו שנתייםעבור מחקר שאו •

 ₪  750,000: שנים 3עבור מחקר שאורכו  •

 לכל שנת מחקר.₪  85,000: עד עבור מחקרי חיפוש והפקת גז טבעי ונפט בישראל •

על אף האמור בסעיף זה, המשרד ישקול בקשות חריגות להגדלת התקציב במקרים בהם המחקר דורש הפעלת אמצעים מיוחדים 

תקציב שהוגדרה, או בהצעות בהן שותפות שתי קבוצות מחקר או יותר, אשר לכל אחת מהן תרומה שלא ניתן לכלול במסגרת ה

 עצמאית מובחנת. במקרים כאלה יש לפרט את האמצעים ועלותם ובכל מקרה התקציב הכולל שיאושר לא יעלה

 .לשנת מחקר₪  250,000על 

 
 יל את ההשקעה על פי החלטת המשרד.במקרים בהם הועבר תקציב ממשרדי ממשלה אחרים, ניתן יהיה להגד ❖

 
 (14:00)עד השעה  25.8.20התאריך האחרון להגשת שאלות הבהרה: 

  itimsut@energy.gov.il שאלות ובקשות כאמור יש להפנות לגב' אילנה טמסוט, באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו

 .1.9.20ם תשובות לשאלות ההבהרה מתוכנן לתאריך: פרסו .בלבד WORD במסמך

 
 31.8.20תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (14:00)עד השעה  14.9.20תאריך הגשה לקרן: 

 

 בחזרה לטבלה   למילוי רשות המחקר –טופס מקוון    למילוי החוקר -טופס מקוון    מכתב הבהרה   עמוד הקול הקורא   קול קורא

 
 

 101/2020קול קורא 

 מלגות ישראל בתחומי האנרגיה ומדעי האדמה והים

 
המדען הראשי, מפרסם בזאת קול קורא למתן מלגות לסטודנטים לתואר ראשון עד שלישי, הכוללים  משרד האנרגיה, באמצעות לשכת

 תזה או מספר משמעותי של קורסים בתחומי העניין של הקול הקורא.

 

ליים מטרת התכנית היא להביא להגדלת מספר הבוגרים האקדמאיים בתחומי האנרגיה, הגיאולוגיה והגיאופיזיקה ,בתחום הדלקים הפוסי

 ובתחום המחצבים. במסגרת התכנית יוכלו מוסדות להשכלה גבוהה בישראל להגיש תלמידים מצטיינים לקבלת

 מלגת לימוד וקיום.
 

 :תנאי סף

o .הסטודנט אינו מקבל מימון מגורם ממשלתי ישראלי אחר 

o .הסטודנט הינו אזרח ישראל 

o ללימודיהם, סטודנטים לתואר ראשון זכאים להגיש מועמדות החל מהשנה השנייה 

 או משנת בחירת מסלול ההתמחות בלבד, המאוחר מביניהם.

 
 :תחומי מחקר

 

 הנדסת גז טבעי ונפט •

 מערכות אנרגיה, אנרגיה מתחדשת, התייעלות אנרגטית -הנדסת אנרגיה  •

 התמחות במתח גבוה וזרם חזק -הנדסת חשמל  •

 התמחות באנרגיה -הנדסת מכונות  •

 הנדסת גרעין ופיסיקה גרעינית •

 דסת מתקני דלק פחמימניים ותחליפייםהנ •

 הנדסה וכימיה של חומרי דלק פחמימניים ותחליפיים •

 גיאולוגיה וגיאופיסיקה של דלקים פוסיליים •

 סיכונים סייסמים וגיאולוגיים •

mailto:itimsut@energy.gov.il
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 מחצבים •

 אנרגיה מדיניות •

 
של תכנית הלימודים. לצורך ההגדרות לתחומי הלימוד מתייחסות לתוכן ההתמחות והמחקר במסגרת התואר ולא בהכרח לשם הרשמי 

 .כך, נדרשת הצגת אסמכתאות וחוות דעת תומכות

 
 במסגרת הקול קורא יקצה המשרד מלגות לסטודנטים אשר בשנת הלימודים תשפ"א יהיו רשומים :גובה המלגה ותקופת התמיכה

 :ופעילים, על פי הפירוט דלהלן

 

 
 

 לפרטים אודות ההגשה ניתן לפנות לגב' עינב גליקיש להגיש למזכירות האקדמית.  לתואר ראשוןאת ההצעות  ❖

 לפרטים אודות ההגשה.
 

 יש להגיש לביה"ס ללימודים מתקדמים. ניתן לפנות לגב' קרן גידליה  לתארים שני ושלישיאת ההצעות  ❖

 לפרטים אודות ההגשה.

 
 (14:00)עד השעה  7.9.20ועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: מ 

 16.9.20מועד פרסום הבהרות: 

 
 (14:00)עד השעה  12.10.20תאריך ההגשה למשרד: 

 
 בחזרה לטבלה   קישור לטופס המקוון   עמוד הקול הקורא   קול קורא

 

 

 
 

 
 

 משרד הבריאות
 

 קול קורא לביצוע סקרים סרולוגיים לנגיף קורונה החדש

 

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/tender_101_20/he/tender_101_20.pdf
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/tender_101_20
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, גורם לתחלואה נשימתית בדרגות חומרה שונות, מזיהום ללא תסמינים  COVID-19המחולל של (SARS-CoV-2) נגיף קורונה החדש

כלשהם, עד למחלה קשה. ככל הנראה, קיימת העברה של הנגיף גם מאנשים ללא תסמינים, או לפני הופעת תסמינים, על כן לא ניתן 

 .ות שהתקבלוחיובי PCR לאמוד את היקף ההדבקה רק על בסיס תסמינים קליניים ו/או על סמך תוצאות

 
חשוב לבדוק את התגובה של  ,כדי לקבל תמונת מצב לגבי הימצאות הנוגדנים בכלל האוכלוסייה ובקבוצות אוכלוסייה נבחרות בישראל

 .IgG -ו IgMמערכת החיסון לחשיפה לנגיף. תגובה זו יכולה להיבחן דרך מערכת החיסון ההומורלית נוגדנים כגון 

 
 ות סרולוגיות של החברות "אבוט" ו"דיאסורין".משרד הבריאות רכש מלאי בדיק

 לנוכח החשש שאדם שאינו נושא נוגדנים יוגדר באופן שגוי כבעל נוגדנים, המדיניות שנקבעה היא לצמצם את שיעור החיוביים הכוזבים

בוט ולאחריה דיאסורין(, מחקרי התיקוף הוכיחו כי בעזרת שילוב בדיקות בשתי הערכות )א .למינימום האפשרי על ידי העלאת הסגוליות

 ניתן לשפר את רמת הסגוליות בצורה משביעת רצון.

 
: משרד הבריאות מזמין צוותים רפואיים וחוקרים מבתי החולים, מקופות החולים וממוסדות המחקר האקדמיים ואחרים אופי העבודה

 .COVID-19 - המוכרים בארץ, להציע תכנית לביצוע סקרים סרו אפידמיולוגיים ל

 

 לנגיף קורונה החדש באוכלוסייה הכללית   IgGלאמוד את שיעור ההימצאות של אנשים שפיתחו נוגדני :רת הקול הקוראמט

 .ובאוכלוסיות נבחרות ולאפיין אותם

 

 : מגישי ההצעה צריכים להיות בעלי ידע וניסיון מעבדתי, אפידמיולוגי ומחקרי מתאים ומוכח לביצוע סקר סרו אפידמיולוגי תנאי סף

 .וך שימוש בערכות שעברו תיקוף במעבדות משרד הבריאותת

 

 חודשים 18-משרד הבריאות יספק לזוכה את כמות הבדיקות הנדרשת. משך המחקר יוגבל ל  :תקציב לתקוםת המחקר

 .()תקופת המחקר תקבע בהתאם למטרות הסקר

 

 בניית מערך המחקר והוצאות נוספות ככל שידרשו.  : הזוכה יתחייב ליכולת תקציבית לביצוע המחקר, לרבות גיוס כח אדם,שימו לב

 . epidemdiv@moh.gov.il  :את הבקשה יש להעביר אל האגף לאפידמיולוגיה, שירותי בריאות הציבור משרד הבריאות לכתובת דוא"ל

 .ספותניתן להפנות לכתובת מייל זו גם בקשה להבהרות ושאלות נו

 
 מחזור הגשה חדש:

 4.9.20תאריך הגשת ההצעה לרשות המחקר: 

 15.9.20תאריך ההגשה לקרן: 

 
 בחזרה לטבלה   הנחיות לעריכת הבדיקות   קול קורא

 
 

 
 

 משרד המדע והטכנולוגיה
 

 ף לאתר הלאומי למחקרי הקורונההזמנה להצטר

 
 משרד המדע והטכנולוגיה מזמין אתכם חוקרים וחוקרות העוסקים בתחום הקורונה או בתחומים משיקים להצטרף 

 המשרד רואה בקהל החוקרים שותפים מרכזיים במאמץ ולכן מבקשים לקבל מידע על המחקרים. .לאתר הלאומי למחקרי קורונה

 

 חשוב להדגיש כי אין הכוונה רק למחקרים שמשרד המדע והטכנולוגיה מממן, אלא לכלל המחקרים הנוגעים להתמודדות עם הנגיף.

 pniyot_m@most.gov.il לכל שאלה או בקשה מוזמנים לפנות אלינו גם במייל:

mailto:epidemdiv@moh.gov.il
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 בחזרה לטבלה   עלון המידע   קישור לשאלון הצטרפות
 

 
 
 

 
 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 

 2021חורף  -קול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה 
 
 .2021הנכם מוזמנים להגיש הצעות מחקר בנושאי גידולי שדה חורף לשנת 

 
 :2021יעדי ענף פלחה ומספוא חורפיים לעונת : תחומי המחקר

 
 ם חיטת יבוא.המשך המאמץ לשיפור איכות החיטה הישראלית וכושר התחרות שלה ע .1

 קידום ובחינת זני חיטה ושעורה עם דגש על הנושאים הבאים: .2

 זנים בעלי כושר ניבה גבוה לגרעינים ולמספוא. (א

 זנים בעלי התאמה לדרישות שוק הגרעינים והמספוא עם דגש מיוחד על מדדי האיכות לאפיה ולמספוא. (ב

 זנים המותאמים להתמודד עם פגעים, מזיקים, מחלות ותנאי אקלים. (ג

 פיתוח שיטות וטכנולוגיות גידול שמטרתן הגדלת הכנסתו של החקלאי, כגון: חקלאות מדייקת וחכמה. .3

 פיתוח שיטות לשימור הקרקע ושיפור פוריותה תוך חיסכון באנרגיה. .4

ממקורות ייעול הדישון ע"י הפחתת דשנים, שיפור שיטת בקרת הדישון, ובחינת חלופות לדשן מינראלי ע"י שימוש בזבלים אורגניים  .5

 שונים בהתאם לתקנות המאושרות ע"י הגורמים המוסמכים.

לימוד דרכי התמודדות עם מחלות, מזיקים ועשבים קשי הדברה. פיתוח ועדכון תוכנות ומודלים עבור סיפי פעולה  -הגנת הצומח  .6

 להדברה.

 הכנסת גידולים חדשים ומתחדשים במטרה לשפר ולגוון את מחזור הגידולים. .7

 חורף אורגניים במחזור הגידולים האורגני. הכנסת גידולי .8

 טיפוח והכנסת מיני וזני קטניות חדשים ומחודשים, איכות ורמת יבול גבוהים. .9

 להזנת בקר. -בחינת השימוש בתוצרי לוואי של גידולי שדה  .10

 שיפור ממשק הגידול תומך הגנת הסביבה. .11

 
 : הצעות המחקר יוגשו לאחת מהקטגוריות הבאות:תקופה ותקציב

 
 אחת. לתקופה של עד שנה₪  10,000עד הצעות אזוריות/חד שנתיות:  ❖

 .לתקופה של עד שנה אחת₪  30,000עד הצעות מצומצמות שיש להן עניין בהיקף ארצי:  ❖

 לתקופה של עד שלוש שנים.₪  30,000הצעות מעל לסכום של הצעות רב שנתיות מורחבות:  ❖

 
 ו מסמך הקול הקורא.לפירוט נוסף אודות ההגשה לקטגוריות השונות, רא
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https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/08/Call_for_Information_MOST_Govid19.png
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 דקות או דו"ח התקדמות במידה והמחקר נמשך.

 
 10.9.20תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 
 (12:00)עד השעה  29.9.20תאריך הגשה לקרן: 

 

 בחזרה לטבלה    נהלים   טופס דף שער להצעת מחקר   קול קורא

 

 
 

National Geographic 
 

Enduring Impacts: 

Archeology of Sustainability 
 

The Enduring Impacts: Archaeology of Sustainability Request for Proposal (RFP) focuses on the gathering and 

analysis of archaeological, paleoenvironmental, and paleoclimatological data for the purposes of increasing the 

understanding of human-environmental interactions over time, to ultimately contribute to mitigating contemporary 

environmental and climatic crises.  

 
Research Fields: Proposals should address the following goals: 

• To investigate human-environmental interactions over time, focusing on environmental conservation 

knowledge, practices, and technologies employed by past societies, and their impact on contemporary 

populations’ ability to mitigate environmental and/or climatic stress. 

 

• To explore how effective present-day environmental conservation strategies can be improved, diversified, and 

expanded based on knowledge about past societies’ articulation with the environment. 

 

• To delineate how the project’s results can be used to create culturally and environmentally suitable 

conservation strategies at the policy level and/or collaborate with local communities to build sustainable 

environmental practices and strengthen resilience in the face of climatic change. 

 

Ideal grant applications for this RFP would consist of research projects that are: 

• scientifically rigorous and multidisciplinary 

• integrate traditional ecological knowledge systems where applicable and appropriate 

• seek stakeholding community buy-in from the outset of the project  

• have a robust external capacity development component 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/08/Call_for_Proposals_AnafHafalakha_2021.docx
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/08/Call_for_Proposals_AnafHafalakha_Horef_2021_daf_shaar.docx
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/08/Call_for_Proposals_AnafHafalakha_2021_Nehalim.docx.doc


• produce archaeological, climatological, and environmental datasets that can be used in the creation of solutions 

for contemporary environmental issues in collaboration with local communities and/or policymakers. 

 

Budget and Period: Up to $80,000 

 
R&D Deadline: 24.9.20 

Deadline: 21.10.20 

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

 

 
 

The Michael J. Fox Foundation 
 

Development and Validation of Improved Outcome Measures 
 

Research Fields: The Michael J. Fox Foundation (MJFF) seeks applications to develop objective 

biomarkers that can support therapeutic development in Parkinson’s. 

 
These may include biomarkers that improve definitive diagnosis, objectively track disease progression, 

enrich for subject populations, or more precisely detect a treatment response or target engagement.  

 

Applications should focus on studies that achieve one or more of the following for Parkinson’s: 

• Develop or validate promising biomarkers of disease 

• Develop or validate prodromal biomarkers 

• Develop or validate biomarkers of phenoconversion 

• Develop or validate specific molecular biomarker assays 

• Analyze and derive candidate biomarkers from existing biological datasets 

• Develop and support remote assessment strategies that could complement in clinic assessments 

 

This program is not appropriate for: 

• Therapeutic development 

• Interventional studies 

• Literature/landscape review or assessment 

 

Budget and Period: Up to $750,000 for up to two years. 

 

• An informational webinar will be held on 3.9.20, beginning at 12pm USET, to learn more about the 

Foundation`s funding strategy and opportunities, the application and review processes. Registration 

 

R&D Deadline (Pre-Proposal): 24.9.20 

Deadline (Pre-Proposal): 22.10.20 (5pm US ET) 

https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/enduring-impacts/
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/how-to-apply/preparing-your-proposal/
https://docs.google.com/document/d/1wfGUaj0W4yngrETLxmUU7CqL0rHwEBKafCvO0LR3qmw/edit
https://www.nationalgeographic.org/
https://www.michaeljfox.org/webinar/mjff-funding-opportunities-spring-2021


R&D Deadline (Full, by invitation): 4.3.21 

Deadline (Full, by invitation): 18.3.21 

Call for Proposals    RFA document and template    Application Portal    Back to Table  

 
 

Target Advancement Program 
 

The Michael J. Fox Foundation seeks applications that leverage and translate basic research to enable therapeutic 

development. 

 

MJFF believes that promoting target and pathway validation studies within academic and industry laboratories can 

bridge the critical gap between basic biology and therapeutic development. 

 

The Target Advancement Program is open to industry and academic investigators proposing to build conclusive 

evidence to rationalize biological targets and pathways for Parkinson’s disease therapeutic development. 

 

Research Fields: Validation efforts should focus on early-stage targets that have previously been implicated in 

Parkinson’s but have not yet been rigorously tested for their ability to impact disease-relevant outcomes in 

Parkinson's model systems.  

 

Submitted projects should investigate whether genetic or pharmacological modulation of the target can affect 

Parkinson's-relevant biological pathways or phenotypes in model systems that may be predictive of therapeutic 

efficacy.  

 

Applications should focus on studies that achieve one or more of the following goals: 

• Demonstrate pathological relevance of a target by studying its altered expression, distribution, or function in 
Parkinson's-relevant human tissues. 

 

• Demonstrate that modulation of the target or pathway in vivo in whole mammalian Parkinson's models using 

genetic or pharmacological manipulations yields outcomes predictive of clinical efficacy or relevance in human 

Parkinson's disease. 

 

• Elucidate target or pathway biology in disease-relevant models, including defining upstream/downstream 

modifiers and convergence of promising target pathways. 

 

This program is not appropriate for: 

• Proposals with a primary focus on the biology of advanced targets like alpha-synuclein, LRRK2, 

GBA and Parkin/PINK1, as MJFF has already made significant investments in these areas. 
 

• Proposals focused on discovering new targets for therapeutic development. 

 

Budget and Period: Up to $150,000 for 18 to 24 months. 

 

 An informational webinar will be held on 3.9.20, beginning at 12pm USET, to learn more about the 

Foundation`s funding strategy and opportunities, the application and review processes. Registration 

 

R&D Deadline (Pre-Proposal): 24.9.20 

Deadline (Pre-Proposal): 22.10.20 (5pm US ET) 

https://www.michaeljfox.org/grant/development-and-validation-improved-outcome-measures
https://www.michaeljfox.org/sites/default/files/media/document/Outcome%20Measures%202021%20RFA.zip
https://mjff.smartsimple.com/s_Login.jsp
https://www.michaeljfox.org/webinar/mjff-funding-opportunities-spring-2021


R&D Deadline (Full, by invitation): 4.3.21 

Deadline (Full, by invitation): 18.3.21 

Call for Proposals    RFA document and application template    Grant Portal    Back to Table  
 
 

 
 

Therapeutic Pipeline Program 
 

The Michael J. Fox Foundation seeks applications with potential for fundamentally altering disease course and/or 

significantly improving treatment of symptoms above and beyond current standards of care. 

 

The Therapeutic Pipeline Program is open to industry and academic investigators proposing novel approaches or 

repositioning approved or clinically safe therapies from other disease indications. This program advances 

Parkinson's disease therapeutic and intervention development along the pre-clinical and clinical path. 

 

Research Fields: Therapies aiming to address one of the following treatment challenges: 

• Protection or restoration of degenerating and/or dysfunctional neurons affected in Parkinson’s 

• Alleviation of disabling motor or non-motor symptoms of Parkinson’s not well managed 

by current treatments 

• Reduction of complications and side effects of current Parkinson’s treatments 

 

Pharmacological interventions as well as biologic, gene therapy, surgical and non-invasive/non-pharmaceutical 

approaches are appropriate. MJFF is particularly interested in efforts focused on developing therapeutics that 

alleviate non-motor symptoms and on developing telehealth-based therapeutic interventions that alleviate motor 

and/or non-motor symptoms. 

 

Budget and Period:  

❖ Pre-clinical grants: Up to $500,000 for 1-2 years. 

❖ Clinical grants: Up to $2 million for 2-3 years. 

 

 An informational webinar will be held on 3.9.20, beginning at 12pm USET, to learn more about the 

Foundation`s funding strategy and opportunities, the application and review processes. Registration 

 

R&D Deadline (Pre-Proposal): 24.9.20 

Deadline (Pre-Proposal): 22.10.20 (5pm US ET) 

R&D Deadline (Full, by invitation): 4.3.21 

Deadline (Full, by invitation): 18.3.21 

Call for Proposals    RFA document and template    Application Portal   Home Page    Back to Table  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.michaeljfox.org/grant/target-advancement-program-0
https://www.michaeljfox.org/sites/default/files/media/document/TAP%202021%20RFA.zip
http://mjff.smartsimple.com/
https://www.michaeljfox.org/webinar/mjff-funding-opportunities-spring-2021
https://www.michaeljfox.org/grant/therapeutic-pipeline-program-2
https://www.michaeljfox.org/sites/default/files/media/document/TPP%202021%20RFA_0.zip
http://mjff.smartsimple.com/
https://www.michaeljfox.org/


 

 •●עדכונים ותזכורות  •●

 
 

 

 
 13פר מס HOPEכנס 

  
 בעיר יוקוהאמה שביפן הכנס אמור היה להתקיים

 2021במרץ  17-21בתאריכים 
 

 הכנס נדחה

 
 עקב המשך התפשטות נגיף הקורונה ביפן ובשאר העולם, ומתוך דאגה לבריאותם של המשתתפים, 

   (Japan Society for the Promotion of Science)החברה היפנית לקידום המדע 

 .13-ה HOPE כנס נאלצים לדחות את
 

 .הבא ייקבעו בהמשך HOPE תאריך ומיקום חדש לכנס

 
 : סטודנטים לתואר שלישי או חוקרים צעירים, העוסקים בתחומים: פיסיקה, כימיה פיזיולוגיה/רפואה.קהל היעד

 

ת ולקריטריונים שהוגדרו הזוכים יבחרו על ידי משרד המדע, והטכנולוגיה במסגרת הליך ההערכה ודירוג, אשר ייעשה בהתאם לדרישו 6

 בפנייה המצורפת, כאמור. כמו כן, יילקח בחשבון התחום בו עוסק המחקר, על מנת לשמור על ייצוג של מגוון התחומים שהוגדרו.

 

יודגש, המשרד ומשרד החוץ אינם מתחייבים לכסות את עלות הטיסה לכנס עבור הזוכים שיבחרו על ידי המשרד, ולפיכך על המועמדים 

ג למקורות מימון עבור כרטיסי הטיסה. ככל שיימצא תקציב למימון עלות הטיסה על ידי המשרדים, ימומנו כרטיסי הטיסה של הזוכים לדאו

שדורגו במקומות הראשונים במסגרת הליך ההערכה, עד למיצוי התקציב שיוקצה עבור כרטיסי הטיסה. הוצאות לינה וארוחות בזמן 

 נס.הכנס יהיו על חשבון מארגני הכ

 

 31.8.20עד לתאריך לצורך בחירת הזוכים על ידי המשרד, יש להגיש את המועמדות למשרד, האגף לקשרי חוץ מדעיים, 

 .Yehudith@most.gov.ilלכתובת המייל 

 

 בחזרה לטבלה  הנחיות להגשת מועמדות   טופס הגשת מועמדות  המפגשתכנית    הזמנה להגשת מועמדות

 

 

 •● אירועים •●
 

 

mailto:Yehudith@most.gov.il
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/Call_for_Participation_13th_HOPE_Meeting_RequestforNominations.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/Call_for_Participation_13th_HOPE_Meeting_Outline.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/Call_for_Participation_13th_HOPE_Meeting_Outline.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/Call_for_Participation_13th_HOPE_Meeting_Outline.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/Call_for_Participation_13th_HOPE_Meeting_ApplicationForm_OverseasApplicants.docx
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/Call_for_Participation_13th_HOPE_Meeting_ApplicationForm_ApplicationInstructions.docx


 משרד החינוך

 כנס המדען הראשי 

 בחן המדיניות"חקר הלמידה המקוונת במ -"אתגרי השעה 

 17.9.20הכנס עתיד להתקיים בתאריך 

 17:00 – 14:00בין השעות 

 בחזרה לטבלה   הודעה
 
 

 

 •● הודעות רשות המחקר •●

 
 

 חברי סגל יקרים,

 

 :, מספר הודעות מטעם רשות המחקרלתשומת לבכם

 

 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

 

 ORCIDגל לוודא שיש ברשותו חשבון לפיכך, אנו מבקשים מכל חבר ס

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

 

 ובאתר רשות המחקר. כאןמדריך זמין לשימושכם 

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

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

 

 בחזרה לטבלה    ORCIDמדריך 

 
 

 :ריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניותע 

 , חוקרים שבכוונתם להגיש הצעת מחקר באנגלית לקרן חיצונית

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

 רותי העריכה.. בקשות אלו יקבלו קדימות במתן שיהפורטלאת 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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=inW1k0bCYe4
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


 

 , לפיו חוקרי המוסד זכאים לפרסםו"ל זהלאחרונה מלמ"ד הגיעו להסדר מיוחד עם מ

 , ללא תשלום נוסףבכל כתבי העת הכלולים בחבילה זו Open Access -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 -טים נוספים אודות ההסדר המיוחד לפר

 

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

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

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

 הפתוח באופן אוטומטי.

 

 הנכם מתבקשים להשתמש בדוא"ל המוסדי בעת שליחת המאמר למערכת המו"ל.וקר לאוניברסיטה לצורך שיוך הח

 .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

 

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

          03-9371402 

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

 veredr@ariel.ac.il : לכתובת האימייל

 

 ה ואינכם מעוניינים בקבלת עדכונים מרשות המחקר, אנא השיבו לדוא"ל זה.במיד

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: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

