
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

4.8.20 -11.8.20  

 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

 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


 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

 

 הקרן לקידום מחקר הגיל השלישי 

 2020קול קורא לשנת 

 

 

 

 

 

 ריםמגוון נושאים הקשו

 להיבטים שונים של תחום הזקנה

 

 
 

        

 

 •●קולות קוראים חיצוניים  •●

 

    

 

 קרן שלם

 

קול קורא להגשת בקשות למענקים 

לחקר תחום המוגבלות השכלית 

 ההתפתחותית

 )מחקר/דוקטורט/תזה(

 2021לשנת 

 

 

שיפור וקידום איכות הטיפול והחינוך 

שמקבלים ילדים ובוגרים עם מוגבלות 

שכלית התפתחותית, על מנת לאפשר 

 איכות חיים מיטבית.
 

    

 

 

 המשרד לביטחון פנים

 

 ביצוע מחקרי מדידה והערכה

 לתחומי העיסוק העיקריים

 של המשרד לביטחון הפנים

 

 

 ביצוע מחקרי מדידה והערכה

 לתחומים:

שת ביטחון אישי; שיטור; כליאה; תחו

אלימות; עבירות; פשיעה; אכיפת 

 תנועה; כבאות והצלה ועוד.

 

 
    

 

Fritz Thyssen Stiftung 
 

Support of Projects 
 

 

 

Various fields in the humanities, 

social sciences and biomedicine. 

 

 
 

    

 

Harry J. Lloyd 

Charitable Trust 

 

Melanoma Research Grants 
 

 

The field of Melanoma research, 

with focus on screening and 

prevention 

 

    

     



 עדכונים ותזכורות

 

 

 אשלים -ג'וינט ישראל 
 

 הזמנה לקבלת הצעות לביצוע מחקר

תומך החלטות למהלך קידום קהילה 

 21-מיטיבה במאה ה

 

 הארכת תאריך הגשה

 

 

אפיון של קהילה מיטיבה, הגדרת 

תוצאות רצויות, הגדרת אימפקט של 

קידום מוביליות ואיכות חיים בהיבט 

 הקהילתי, עיצוב מדד משולב

ט מדדים( ובחירת בנק פרקטיקות )ס

אפקטיביות לקידום קהילה מיטיבה 

בישראל, תוך התייחסות  21-במאה ה

 תרבותית.-רב

 

 
    

 

 אירועים

 
    

 

 החברה הישראלית

 לריפוי בעיסוק

 

 קול קורא להגשת תקצירים

הכנס השנתי של החברה הישראלית 

 2020לריפוי בעיסוק 

 

 
 
 

ריפוי בעיסוק ויצירתיות בזמן משבר; 

ריפוי גם מרחוק; הקשבה; חוסן אישי 

 כמשאב ועוד
 

    

 

The Minerva Center 

for the Rule of Law under 

Extreme Conditions 

 

The 4th Young Researchers 

Workshop on Terrorism and 

Belligerency 

 

 

Human Enhancement and 

Advanced Technologies in 

Terrorism and Belligerencies 

 
    

 

 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,

 ה.ונשמח לסייע לכם בברור הפרטים ובתהליך ההגש

 

 

  University Press  Cambridgeהסדר מיוחד עם המו"ל

 Open Access -לפרסום ב

♦♦♦ 

 

 

 הציעו נושאים נוספים לקולות הקוראים שיופיעו בניוזלטר!

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

 בקישור זהידי מילוי השאלון הקצר -על

 

 

 

 ORCIDעל כל חבר סגל לוודא שיש ברשותו חשבון 

 ילות המחקרית.מקושר לאוניברסיטת אריאל. רצוי גם לעדכן בחשבון את הפע

 

 לפרטים נוספים
 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות

 

        

 

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


 

 •● קולות קוראים פנימיים •●
 

 

 
 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 יל השלישיהמרכז לחקר וקידום הג -אריאל 
 

 הקרן לקידום מחקר הגיל השלישי 
 2020קול קורא לשנת 

 
 העלייה בתוחלת החיים לצד הירידה באחוזי התמותה במדינות המפותחות והמתפתחות הובילה לעלייה משמעותית

 ואיםומעלה באוכלוסייה. ברחבי העולם בכלל, ובישראל בפרט, נערכים לשינוי זה בהרכב האוכלוסייה ור 65בשיעור בני 
 .בו אתגר והזדמנות לצמיחה. ישראל אף הגדירה את קידום אוכלוסיית הגיל השלישי כיעד כלכלי וחברתי חשוב ביותר

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

 .קרן עומדת פרופ' שרה בן דוד מהחוג לקרימינולוגיהאת הקרן לקידום מחקר בנושא הגיל השלישי. בראש ה

 
 : היבטים שונים ומגוונים בתחום הזקנה.תחומי 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

 

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

 במידת הצורך, ניתן לפנות לפרופ' שרה בן דוד כדי לבדוק אפשרות לקבלת מידע רלוונטי מהשטח .לגופי מימון חיצוניים

 .ו/או גישה לגופים רלוונטיים כגון בתי גיל הזהב

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

 
 :תנאים כלליים להגשה

 .המשויך לאוניברסיטת אריאל ORCID לחברי הסגל המגישים קיים במערכת מספר ❖

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

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

 .שנים באוניברסיטה 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   קשהטופס הגשת ב  קול קורא

 
 
 
 
 
 
 

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
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/Call_for_Proposals_Ariel_HagilHashlishi_08.2020_Tofes.doc
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/


 
 •● יםקולות קוראים חיצוני •●

 
 

 
 

 קרן שלם
 

 קול קורא להגשת בקשות למענקים לחקר

 תחום המוגבלות השכלית ההתפתחותית )מחקר/דוקטורט/תזה(

 2021לשנת 

 
וועדת המחקר של קרן שלם מזמינה חוקרים וסטודנטים לתואר שני או שלישי להגיש הצעות מחקר בתחום המוגבלות השכלית 

 ל ואיכות החיים של האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובב אותו.ההתפתחותית, המקדמות את הידע, הטיפו

 

עבודות מחקר שנועדו לשפר ולקדם את איכות הטיפול והחינוך שמקבלים ילדים ובוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית,  : תחומי מחקר

 אנו חיים.זאת כדי לאפשר להם להגיע לאיכות חיים מיטבית במסגרת המשפחה, הקהילה והחברה בה 
 

 מטרת הקרן לאפשר הגשה של הצעות מחקר שיש בהן חידוש, יצירתיות, מצוינות ותרומה מדעית ויישומית לתחומים השונים

 הקשורים לנושא המוגבלות השכלית התפתחותית. 
 

  :עדיפות תינתן להצעות מחקר שיעמדו בקריטריונים הבאים

 תפיסות מקצועיות ועדכניות  •

 חדשנות •

 בין מוסדות אקדמאיים בתוך ומחוץ לישראל  שיתופי פעולה •

 חיבור בין התאוריה לשדה  •

 .עדיפות למחקרים המציעים מודל לתוכנית התערבות ו/או פיילוט ליישומן •

 

 :תקציב ותקופת המחקר

 .: עבור כל הצעת מחקר תדון הועדה באופן ספציפי בגובה התמיכההצעות מחקר ❖

 ₪  10,000שך  : מלגה בסכוםעבודות דוקטורט לתואר שלישי ❖

 ₪  7,000: מלגה בסכום שך עבודות תזה לתואר שני ❖

 

 : אין מגבלה עבור תקופת מחקר מקסימלית.בהגשת הצעות מחקר

 

 .2021המענק מותנה באישור תקציב לשנת 

 

 :אפשרות להגשת הצעה מקדמית )רשות(

 .תם רלבנטית לתחומי העניין של הקרןהקרן מאפשרת להגיש הצעות מקדמיות מקוצרות לחוקרים המעוניינים לוודא כי הצע

 
 18.8.20תאריך הגשה לרשות המחקר )הצעה מקדמית(: 

 1.9.20תאריך הגשה לקרן )הצעה מקדמית(: 



 
 16.11.20תאריך הגשה לרשות המחקר )הצעה מלאה(: 

 30.11.20תאריך הגשה לקרן )הצעה מלאה(: 

 

 בחזרה לטבלה   דף הבית   הודעה  עמוד הקול הקורא   קול קורא

 
 

 
 

 המשרד לביטחון פנים
 

 ביצוע מחקרי מדידה והערכה

 לתחומי העיסוק העיקרים של המשרד לביטחון הפנים

 
 המשרד לביטחון פנים מבקש לקבל הצעות לביצוע מחקרי מדידה והערכה לתחומי העיסוק של המשרד.

 בור בנושאים שתחת אחריותו של המשרד.מחקרים אלו נועדו הן למדידת האפקטיביות של מדיניות והן לצורך בירור עמדות צי

 
 לקול הקורא. 9-8יש לעיין בתנאי הסף בעמוד  :תנאי סף

 
 :השירותים הנדרשים

 הספקים הזוכים בהליך זה יידרשו לבצע מחקרים וסקרים מעת לעת ובהתאם לצורך. •

 נושאי המחקר ייקבעו בהתאם לצרכי המשרד. •

רי, כולל עריכת סקרים מסוגים שונים, בקשר לתחומי העיסוק של המשרד: תחושת השירותים יכללו ביצוע מחקר, לרבות ליווי מחק •

ביטחון אישי, שיטור, כליאה, אלימות, נפגעי עבירות, פשיעה, אכיפת תנועה, כבאות והצלה. במסגרת זאת יבוצעו, בין השאר, את 

 הסקרים הבאים:

 ד.סקרים למדידת אפקטיביות של מדיניות ו/או בנושאי ליבת המשר  -

 סקרים ארציים וישוביים לתחומי העיסוק של המשרד.   -

 לתחומי העיסוק של המשרד בקרב בני נוער.  סקרים ארציים ויישוביים  -

 סקרי עמדות ציבור בהתאם לצרכי המשרד מעת לעת.  -

 מחקרים נוספים בהתאם לצרכים וככל שיידרשו על ידי האגף ו/או המשרד.  -

 
 הזמנות עבודה ספציפיות שיוצאו בגין כל מחקר או סקר.השירותים יסופקו בהתאם ל

 
 חודשים מיום חתימת ההסכם, עם אפשרות להארכה. 24-: תקופת ההתקשרות תהיה לתקופת ההתקשרות והצעת מחיר

 
 למסמך הקול הקורא. 17, בעמוד 12.2.3למידע אודות הצעת המחיר, אנא עיינו במידע שבסעיף 

 
 

 17.8.20תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (12:00)עד השעה  31.8.20תאריך הגשה לקרן: 

 
 בחזרה לטבלה   קול קורא

http://kshalem.org.il/uploads/docs/%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%9b%d7%9f%20-%20%d7%a7%d7%95%d7%9c%20%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%90%20%d7%95%d7%94%d7%a0%d7%97%d7%99%d7%95%d7%aa%20%d7%9c%d7%94%d7%92%d7%a9%d7%aa%20%d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%94%20%d7%9c%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8%20%d7%90%d7%95%20%d7%93%d7%95%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%98%20%20%d7%90%d7%95%20%d7%aa%d7%96%d7%94%20%d7%91%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d%20%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%aa%20%d7%94%d7%a9%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%aa%202021.pdf
http://www.kshalem.org.il/pages/item/2117
http://www.kshalem.org.il/pages/page/19
http://kshalem.xpmltd.info/
http://kshalem.xpmltd.info/
http://kshalem.xpmltd.info/
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/08/Call_for_Proposals_MisradLEbitahonPnim_Mehkarim.docx


 

 
 

 
 

Fritz Thyssen Stiftung 
 

The Fritz Thyssen Foundation supports research and conferences in the fields of history, language and culture, 

state, economics and society as well as medicine, devoting special attention to support for junior researchers.  

 

Support of Projects 
 

Support of projects by the Fritz Thyssen Foundation focuses on scholars in the humanities, social science and 

biomedicine fields. 

 
Research Fields: Areas of support: 

• History, Language & Culture 

• The interdisciplinary field “Image–Sound–Language” 

• State, Economy and Society 

• Medicine and the Natural Sciences 

 

Interdisciplinary projects are also welcomed by the foundation.  
 

Budget and Period: A maximum funding amount is not specified. Types of eligible coasts. 

A period of up to three years (2+1 extension). 

 
o Funding is basically reserved for projects that are related to the promotion areas of the Foundation 

and have a clear connection to the German research system. 

This connection can be established: 

• At a personal level - through German scientists working on the project. 

• At an institutional level - through non-German scientists being affiliated to German research institutes.  

• Through studies on topics related thematically to German research interests. 

 

o The foundation generally does not accept any applications for projects if applications are being filed 

with other institutions at the same time.  

 

Projects in Medicine: 

 

o Applications in the biomedical field will not be accepted from firmly established researchers and scientists 

(holders of chairs, directors of clinics etc.). 

 

http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/en/funding/promotion-areas/history-language-culture/
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/en/funding/promotion-areas/interdisciplinary-field-image-and-imagery/
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/en/funding/promotion-areas/state-economy-society/
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/en/funding/promotion-areas/medicine-and-natural-sciences/
https://www.fritz-thyssen-stiftung.de/en/funding/types-of-support/support-of-projects/


o Project proposals are only accepted from researchers that have a Ph.D. and relevant experience in the priority 

field of research. They should generally have 2-4 years’ experience in post-doctoral research and want to set 

up or expand a small working group of their own with the support of the Foundation.  

 
R&D Deadline: 1.9.20 , 1.2.21 

Deadline: 15.9.20 , 15.2.21 

Call for Proposals  Suggested Outline   Instructions - Humanities and Social Sciences 

Instructions – Medicine   Application Form   Other Types of Support   Home Page   Back to Table  

 
 

 
 

Harry J. Lloyd Charitable Trust 

 

Melanoma Research Grants 

 
The Lloyd Charitable Trust funds research proposals in the fields of Melanoma research, 

with focus on screening and prevention. Former recipients of Lloyd Trust melanoma grants have conducted research 

in many countries around the world, including Israel. 

 

Grants are awarded in one of the three routs: 

❖ Career Development 

❖ Basic Science 

❖ Translational Research 

 

Research Fields: The field of Melanoma research, with focus on screening and prevention. 

 

• An adequate discussion of biostatistics is required, including but not limited to specification of numbers of cell 

lines, laboratory animals, or patients to be treated in the studies. 

 

• Plans for adjustment for multiple looks should be presented, particularly in regards to clinical endpoints and 

evaluation of multiple biomarkers. 

 
Budget and Period: Most individual grants do not exceed $125,000 per year. 

Period limit is not specified. 

 
R&D Deadline: 18.10.20 

Deadline: 1.11.20 
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 •●עדכונים ותזכורות  •●

 
 

 
 

 אשלים -ג'וינט ישראל 
 

 ע מחקרהזמנה לקבלת הצעות לביצו
 21-תומך החלטות למהלך קידום קהילה מיטיבה במאה ה

 
 ** הארכת תאריך הגשה **

 
 אשלים בשיתוף אגף משאבי קהילה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מתכבד לפנות אל גורמי מחקר -ג'וינט

 ."21-לצורך קבלת הצעות לביצוע מחקר תומך החלטות למהלך "קהילה מיטיבה במאה ה

 
 : תנאי סף

 

 לחוקר הראשי ניסיון בביצוע לפחות שני מחקרי עומק בשדה החברתי קהילתי במחקרי מדדים ופרקטיקות,  •

 במהלך חמש השנים האחרונות.

  

 לצוות המחקר ניסיון בביצוע לפחות מחקר אחד במסגרת תהליך היוועצות ויצירת הסכמות בשולחן רב מגזרי. •

 
של קהילה מיטיבה, הגדרת תוצאות רצויות, הגדרת אימפקט של קידום מוביליות ואיכות חיים בהיבט המחקר יסייע באפיון   :מטרת מחקר

בישראל, תוך  21-הקהילתי, עיצוב מדד משולב )סט מדדים( ובחירת בנק פרקטיקות אפקטיביות לקידום קהילה מיטיבה במאה ה

-ות האוכלוסייה בחברה הישראלית, בדגש על פריפריה חברתיתתרבותית. הסקירות והניתוחים בארץ יתקיימו לכלל קבוצ-התייחסות רב

 גאוגרפית, חברה חרדית וחברה ערבית.

 

 . 2020חודשים, והוא צפוי להתחיל לפעול בתחילת ספטמבר  12התקופה הכוללת של המהלך הינה  תקופה:

 .חודשים 8הגשת התוצרים הינה עד 

 

 20.7.26תאריך הגשת ההצעה לרשות המחקר: 

 (14:00)בשעה  16.8.20גשה לקרן: תאריך הה

 
  בחזרה לטבלה   עמוד הבית   נספחים   קול קורא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/Call_for_Proposals_JointAshalim_KehilaMeitiva_08.2020.docx
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/Call_for_Proposals_JointAshalim_KehilaMeitiva_08.2020_Nispahim.docx
http://www2.jdc.org.il/he/jobs/2523


 

 •●אירועים  •●
 

 

 
 

 לריפוי בעיסוק החברה הישראלית
 

 קול קורא להגשת תקצירים

 2020הכנס השנתי של החברה הישראלית לריפוי בעיסוק 

 
 משבר הקורונה הפך את עולמנו באחת. מקצוע הריפוי בעיסוק מיסודו פוגש את האדם ברגעי משבר. 

בליווי האדם, המשפחה והקהילה  הכנוס השנתי הינו הזדמנות לשתף ולהשתתף בתהליכים וחיבורים יצירתיים שאתם עושים ועושות

הכנס יהיה בן יום אחד ויכלול הרצאות מליאה, הרצאות קצרות של מקבלות האותות מכנס קודם, פאנלים  .בשעת משבר וביציאה ממנו

 בנושאים שונים הקשורים לעבודת המרפא/ה בעיסוק בנושאי משבר וצמיחה:

 יצירתיות בזמן משבר •

 יה האנושית גם מרחוקכיצד ניתן לגעת בנפש האדם ובחוו •

 הקשבה לקולם של הלקוחות ובני המשפחה כדרך ללמידה ההדדית -מפגש אחר  •

 .איך לשמור על חוסן אישי כמשאב -כולנו באותה סירה  •

 
 מיקום יימסר בהקדם. . 14.10.20הכנס יתקיים ביום רביעי, 

 

 )התאריך הוארך( 6.8.20התאריך האחרון להגשת תקצירים: 
 

 ה לטבלהבחזר  עמוד הכנס   קול קורא

 
 

 
 

The Minerva Center for the Rule of Law 

under Extreme Conditions 
 

The 4th Young Researchers Workshop 

on Terrorism and Belligerency 
 

 

https://www.isot.org.il/Uploads/Attachments/58347/%D7%A7%D7%95%D7%9C_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90_%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%91.pdf
https://www.isot.org.il/article.aspx?id=58347


 

The Minerva Center for the Rule of Law under Extreme Conditions (RLEC) at the University of Haifa, Faculty of Law 

and the Geography and Environmental Studies Department, invite submissions for participation in the fourth young 

researchers’ workshop on “Terrorism and Belligerency”. 

 

The workshop will be held on the 6-18.6.21, at the Minerva Center, University of Haifa. 

 

Papers are welcomed on theoretical or practical legal issues related to “Human Enhancement and Advanced 

Technologies in Terrorism and Belligerencies” from varied perspectives, such as: history, philosophy, sociology, 

geography, technology, economics, and politics. 

 

The workshop focusses on the framework of “human enhancement and advanced technologies” technological, 

comparative, doctrinal, historical, philosophical, sociological and theoretical perspectives. 

A non-exhaustive list of possible subjects includes:  

 

❖ Ethical and moral considerations of human enhancements.  

❖ International law applicable to dealing with human enhancement and advanced technologies.  

❖ Technological abilities and challenges with human enhancement.  

❖ The implications of the use of advanced technologies in the battlefield or for counter-terrorism purposes.  

 

o Submissions are invited from young researchers, namely PhD candidates, Post-Doctoral fellows, and scholars 

up to 5 years since the completion of their PhD. 

 
Deadline: 19.11.20 
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 •● הודעות רשות המחקר •●

 
 

 חברי סגל יקרים,

 

 :ומת לבכם, מספר הודעות מטעם רשות המחקרלתש

 

 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

 

 ORCIDכל חבר סגל לוודא שיש ברשותו חשבון לפיכך, אנו מבקשים מ

 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 

 
 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/08/Call_for_applications_MinervaCenterHaifa_Workshop.pdf
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


 :ריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניותע 

 חיצונית,  חוקרים שבכוונתם להגיש הצעת מחקר באנגלית לקרן

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

 במתן שירותי העריכה. . בקשות אלו יקבלו קדימותהפורטלאת 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 Pressל לאוניברסיטת אריאל יש מנוי לחבילת כתבי עת של המו"

 .בקישור זהאת רשימת כתבי העת הכלולים בחבילה זו תוכלו למצוא 

 

 , לפיו חוקרי המוסד זכאים לפרסםוחד עם מו"ל זהלאחרונה מלמ"ד הגיעו להסדר מי

 , 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

 חב.המאמר שלכם יהיה פתוח ונגיש לציבור הר

 

 .MALMAD OA Agreement -לפרטים נוספים אודות ההסדר המיוחד 

 

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

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.שיוך החוקר לאוניברסיטה  לצורך

 .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

 

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
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


 

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

          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

 

 ם מעוניינים בקבלת עדכונים מרשות המחקר, אנא השיבו לדוא"ל זה.במידה ואינכ

mailto:veredr@ariel.ac.il
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/forms/587-Matching_Fund_Application_4ed_10.11.17.doc
mailto:veredr@ariel.ac.il

