
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

8.6.20 -16.6.20  

 הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

   מתאים לפקולטות מילות מפתח קול קורא

 

 
 הרשות לחדשנות

 
 :מסלול עזרטק

קול קורא להגשת בקשות למחקר 

ופיתוח של טכנולוגיה מסייעת 

 לאנשים עם מוגבלות

 

 :שימו לב

וובינר הדרכה על אופן הגשת 

יתקיים מחר,  בקשות לקול הקורא

 .10:00, בשעה 9.6.20

 

 

בתחום הטכנולוגיה פיתוח 

המסייעת, המשרתת קבוצות 

 בעלות מוגבלויות פיזיות, כליות 

 או קוגניטיביות.

 

 :בין התחומים הרלוונטיים

עידן הקורונה, ראיה, שמיעה, 

ניידות, מיומנות מוטורית ויציבה, 

קוגניציה, למידה וחינוך, תקשורת, 

שירותים )נופש, ספורט ופנאי(, 

 בריאות וטיפול.

 

 

  

 

 (ISFהקרן הלאומית למדע )

 

 ישראל -תכנית משותפת יפן 

 

 :תחומי המדעים המדויקים

 מתמטיקה, כימיה,

 פיזיקה והנדסה

               
 
  



 

 

 מעבר למגבלות -ג'וינט ישראל 

 

 תחרותי לקבלת הצעותהליך 

 לביצוע חקר פתוח לזיהוי, הגדרה

 ובחינת חווית הבדידות בקרב

 אנשים עם מוגבלות

 

 

חווית הבדידות בקרב בני נוער 

ואנשים מבוגרים עם מגבלות 

 : שונות

מאפיינים, מודלי התערבות 

אפקטיבית ממקרי בוחן של 

הצלחה, בדגש על נקודת המבט 

 של האדם על המוגבלות של עצמו

 

 
 

 

 

Merck 

 

2020 Research Grants 

 

 

Drug discovery; Bioreactor 

design for cultured meat, 

next generation machine 

learning; pandemic 

preparedness / fighting 

emerging viral 

infectious disease 

 

 

 

 

Engineering Information 

Foundation 

 

Research Grants 

 

 

Communication and use of 

information in engineering: 

including communication 

skills, communication 

behavior in the curricula, 

innovative educational 

models ; women in 

engineering 

 

 

  

 

Epilepsy Foundation 

 

SUDEP Fourth Challenge 

Initiative: 

Identifying biomarkers to 

predict SUDEP 

 

Milestone 3 

 

 

 

Sudden death in epilepsy 

(SUDEP): biomarkers 

development for therapeutic 

development intervention 

 

  



 

 

Archaeological Institute 

of America 

 

Site Preservation Grant 

 

 

Support for projects for 

archeological site 

preservation, that include 

public outreach and 

education components that 

creates positive impact on 

the community, students 

and the discipline of 

archeology as a whole. 

 

 
 

  

 

The Jack McGovern 

Coats` Disease 

Foundation 

 

Research Grants 

 

 

Research for finding a cure 

or improving treatment for 

Coats` Disease and other 

retinal diseases 

 

 

 

The Morton Cure 

Paralysis Fund (MCPF) 

 

Research Grants 

 

 

Identifying therapies (cures) 

for paralysis in 

humans,  development of 

effective therapies for chronic 

injury is a priority. 

 

Among the focus areas: 

Effects of spinal cord injury 

at the cellular level; 

promoting neural growth and 

survival; evaluating new 

strategies in clinical trial 

 

 

 

 •● רועיםיא •●

 

 

 המועצה הבריטית

 

  -מדע" -סדרת ההרצאות "קפה

 מפגש ראשון:

האם הייתם אוכלים בשר שיוצר 

 במעבדה?

 
 
 
 

♦♦♦ 

 

 

 

 

 הודעות רשות המחקר

 

  



 
 :בכםילתשומת ל

 
 מגוון אפשרויות מימון פתוחות מאת משרד הביטחון האמריקני:

Department of Defense (DOD) 

 בתכנית:

Congressionally Directed Medical Research Program (CDMRP) 

 :2020יולי 

Vision Research Program (VRP) 

 

 
 

 קולות קוראים פתוחים:

Broad Agency Announcement (MRMC-BAA) 2020 

Special Operations Command (SOCOM) 2018 

 

 לקבלת מידע נוסף אודות הקולות הקוראים אנא פנו

 הגשה,לרשות המחקר לא יאוחר מאשר שלושה שבועות לפני תאריך ה

 ונשמח לסייע לכם בברור הפרטים ובתהליך ההגשה.

 

 

  University Press  Cambridgeהסדר מיוחד עם המו"ל

 Open Access -לפרסום ב

♦♦♦ 

 

 

 הציעו נושאים נוספים לקולות הקוראים שיופיעו בניוזלטר!

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

 בקישור זהידי מילוי השאלון הקצר -על

 

 

 

  

https://ebrap.org/eBRAP/public/Program.htm?clientAcronym=CDMRP
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=286800
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=238300
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=182900
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=080ofK6t-kC5oIF6mkW8LTznqWLTB8ZNnqdAf77qeyBUQlVRVUs2OEU1VTBQVjdPMkFFSlhTWkE1QS4u


 ORCIDעל כל חבר סגל לוודא שיש ברשותו חשבון 

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

 

 לפרטים נוספים
 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות

 

 
 

 

 
 

 הרשות לחדשנות

 

 מסלול עזרטק:

 קול קורא להגשת בקשות למחקר ופיתוח

 של טכנולוגיה מסייעת לאנשים עם מוגבלות

 

המרכז לנגישות והתמצאות במרחב באוניברסיטת אריאל שמח להפנות את תשומת ליבכם להזדמנות מימון של מחקר 

 טכנולוגיה מסייעת לאנשים עם מוגבלות מטעם הרשות לחדשנות.ופיתוח של 

 

טכנולוגיות מסייעות לאנשים עם מוגבלויות, שהוא תולדה של שיתוף פעולה של הרשות  –מדובר במסלול עזרטק 

לספק פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות, וזאת על לחדשנות וקרנות הביטוח הלאומי. מטרת המסלול היא 

 לאפשר לאוכלוסייה זו להשתלב בשוק התעסוקה. מנת

 

, ויוכלו לסייע לכם בכך אלונה בן עיון )היבטים טכניים של המרכז לנגישות באריאלההגשה תתבצע באמצעות 

ההגשה( ואפרת כ"ץ )חיבור למרכז הנגישות, לחוקרים פעילים במרכז ולשאלות מהותיות(, מהרשות למחקר 

 ופיתוח.

 

  להלן פירוט הקול הקורא:

 

 יזיות, כליות או קוגניטיביות.: פיתוח בתחום הטכנולוגיה המסייעת, המשרתת קבוצות בעלות מוגבלויות פתחומי המחקר

 

 :ובכלל זה בתחומים אלה, ניתן להגיש בקשות במגוון תחומים, בהתאם להוראות מסלול ההטבה

 

 (COVID-19) עידן הקורונה  ❖

פתרונות טיפוליים/שיקומיים מקוונים ומרחוק או כאלה   בעקבות משבר הקורונה התעורר הצורך בלשים דגש על

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/research-centers/navigation-and-accessibility-research-center-of-ariel-university-narca/


 .חברתי המתבקש בזמן התפשטותו של נגיף הקורונההעומדים באתגרי הריחוק ה

  

 (Vision) ראיה  ❖

 .עזרים ללקויי ראייה, מכשור לקריאה וכתיבה, כלים להתאמת הבית וסביבת העבודה, מערכות לניווט וירטואלי

  

 (Hearing)  שמיעה  ❖

 .עזרים לליקוי שמיעה, עזרי דיבור, תקשורת ומערכות התרעה לכבדי שמיעה

  

 (Mobility)  ומנות מוטורית ויציבה ניידות, מי ❖

עזרי ניידות, מערכת הינע ותמיכה, מערכות הושבה ומנחים, טכנולוגיה מסייעת מושתלת, התאמות לבית ומקום 

עבודה, פתרונות לתחבורה, אביזרים המסייעים בניווט והתמצאות במרחב הציבורי לליקויי ראייה ולאנשים עם 

 .מוגבלות קוגניטיבית

  

 (Cognitive) קוגניציה, למידה וחינוך ❖

-טכנולוגיות המסייעות בהנגשה קוגניטיבית )לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, נפגעי ראש, מחלות נוירו

דגנרטיביות, ירידה קוגניטיבית, מחלות נוירולוגיות וכו'(, איתור מוקדם של קשיי למידה, טכנולוגיה מסייעת לשילוב 

  .תה, כלים הבונים התמדה, עצמאות, שליטה עצמית וענייןבמערכת החינוך ובכי

  

 (Communication)  תקשורת  ❖

תקשורת תומכת וחליפית, כתיבה ועזרי הקלדה, אופטימיזציה של זיהוי קולי. כלים המאפשרים הבעת רעיונות, 

לשניים, לרבות רגשות ומושגים מופשטים לליקויים שונים, ממשק בין המוח למחשב תוך שימוש באמצעים לא פו

 פתרונות של בתים חכמים המאפשרים הפעלה מראש ו/או מרחוק ו/או באופן אוטומטי של פונקציות ביתיות

 .לאנשים עם מוגבלות

  

  (Services) נופש, ספורט, פנאי -שירותים  ❖

רונות פתרונות המאפשרים נגישות לפעילות פנאי במקומות ציבוריים; פתרונות לציוד מותאם לאימון כושר; פת

 .לאינטראקציה חברתית; פתרונות לפנאי ושיפור ביצועים בספורט, פתרונות לתיירות, לניווט בסביבות זרות / נסיעות

 

 (Health) בריאות וטיפול ❖

פתרונות המקנים עצמאות בטיפול רפואי, טכנולוגיות המסייעות בטיפול באנשים עם התנהגות מאתגרת, מניעת 

נות טיפוליים/שיקומיים מקוונים ומרחוק או כאלה העומדים באתגרי הריחוק החברתי ירידה הדרגתית בתפקוד. פתרו

 .המתבקש בזמן התפשטותו של נגיף הקורונה

 

 חודשים. 12לתקופה של עד ₪  900,000עד  :גובה המענק

 מהתקציב המאושר, עד גובה המענק המקסימלי. 85%גובה המענק לא יעלה על 

 

 .הרשמה לוובינר -ייערך וובינר הדרכה על אופן הגשת בקשות לקול הקורא  10:00בשעה  9.6.20תאריך ב 

 

 אנא עדכנו את רשות המחקר בהקדם אם בכוונתכם להגישה הצעה לקול הקורא. (!)

 

 15.7.20תאריך אחרון להגשת ההצעה לרשות המחקר: 

 יש לשלוח את ההצעות לאלונה בן עיון ולאפרת כ"ץ:

alonaba@ariel.ac.il 

efratk@ariel.ac.il 

 

https://innovationisrael.org.il/events/4995
mailto:alonaba@ariel.ac.il
mailto:efratk@ariel.ac.il


 (12:00)עד  29.7.20תאריך אחרון להגשת ההצעה לקרן: 

 בחזרה לטבלה   עמוד המסלול   קול קורא
 

 
 

 
 

 (ISFהקרן הלאומית למדע )
 

 ישראל -תכנית משותפת יפן 
 

 ישראל היא לעודד את שיתופי הפעולה המחקריים בין מדענים מיפן ומישראל.  –מטרת התכנית המשותפת יפן 

 .(ISFוהקרן הלאומית למדע ) (JSPS)התכנית מופעלת הודות להסכם שיתוף פעולה בין האגודה היפנית לקידום המדע 

 .המענק יינתן למחקר שיתבצע בארץ וביפן בתיאום עם רשות המחקר/המוסד בו מועסק/ים החוקר/ים
 

 :זכאות להגשה לחוקרים הישראלים

 , אשר להם מענק פעיל במסלול מענקי מחקר אישיים בלבדהתוכנית פתוחה להגשה לחוקרים 

 ., לפחות שנתיים עד לתום שנת המענק האחרונה, לא כולל שנת הארכה)בזמן ההגשה(בתנאי שנותרו 

 

 .: מתמטיקה, כימיה, פיסיקה והנדסהתחומי המדעים המדויקים: תחומי מחקר

 

 לתקופה של עד שנתיים, ₪ , 38,000: המענק לחוקר הישראלי הינו עד תקופה ותקציב

 לא כולל תקורה. כל קרן תממן את החוקר הראשי של ארצה לפי כלליה.

 

  :בתוכנית זו יוגשו שתי בקשות

 . באתר הקרן היפנית,ע"י החוקר היפני. ראה הנחיות  JSPS – דרך מערכת ה ביפניתבקשה אחת מלאה תוגש  .1

 בקשה נפרדת, אדמיניסטרטיבית, תוגש במקביל ע"י החוקר הישראלי במערכת הקרן הלאומית למדע. .2

 על החוקר היפני להגיש את הבקשה ביפנית ע"פ כללי הקרן היפנית •

 .2.9.20 -לא יאוחר מ  JSPS- ל

 

  .ISF onlineטרם ההגשה יש לבצע אימות פרטים במערכת  ❖

 .אימות הפרטים אינו מהווה הרשמה להגשת הבקשה

 

https://innovationisrael.org.il/kol-kore/4977
https://innovationisrael.org.il/kol-kore/4977
https://innovationisrael.org.il/kol-kore/4977
https://innovationisrael.org.il/social/rnd/assistivetech
https://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/data/FY2020_Bilateral_call.pdf


 29.7.20תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 .13:00, עד השעה  6.8.20 המועד האחרון להרשמה להגשת בקשות יהיה 

 .בקשות שעבורן לא בוצעה הרשמה להגשת בקשה עד למועד זהלא יתקבלו 

 (13:00)עד השעה  13.8.20תאריך הגשה לקרן: 

 

 בחזרה לטבלה   סיווג תחומי דעת  טבלת זכאות להגשה הגשת בקשה הנחיות ל קול קורא 

 

 
 

 
 

 מעבר למגבלות -ג'וינט ישראל 

 

 הליך תחרותי לקבלת הצעות לביצוע חקר פתוח לזיהוי, הגדרה

 ובחינת חווית הבדידות בקרב אנשים עם מוגבלות

 

משפחת רודרמן לפיתוח ג'וינט ישראל מעבר למגבלות" )שותפות אסטרטגית בין ג'וינט ישראל, ממשלת ישראל וקרן "

 שירותים לאנשים עם מוגבלות(, מתכבד להזמין הצעות לחקר פתוח לזיהוי, הגדרה ובחינת חווית הבדידות

 בקרב בני נוער ובוגרים עם מוגבלות, לרבות בחינת מאפיינים, צרכים וחסמים, מיפוי מודלים של התערבויות 

 .אפקטיביות מתוך מקרי בוחן של הצלחות בארץ ובעולם

 
 המזמין מעוניין לקבל הצעות לבחינת מאפייני חווית הבדידות בקרב בני נוער ואנשים מבוגרים :תיאור ההצעה המבוקשת

 ומיפוי מודלים של התערבויות אפקטיביות מתוך מקרי בוחן של הצלחות 12-64עם מגבלות שונות בגילאי 

 .עצמובארץ ובעולם במתן דגש על נקודת המבט של האדם עם המוגבלות של 

 

 :על ההצעות לתת דגש על המרכיבים הבאים

 למידת התחום •

 עיבוד, ניתוח מקצועי, הצלבת ממצאים וריכוז תובנות בהתייחס לקבוצות הגיל השונות •

 סקירה של המשמעות הכלכלית של בדידות של אנשים עם מוגבלות ברמת מקרו •

 הפגת בדידות בקרב אנשים עם מוגבלותמיפוי הפעולות, הפרקטיות, סוגי ההתערבויות והמענים הנדרשים, ל •

 המלצות למודל חדשני ובדיקת היתכנות לפיילוט כולל תכנון והגדרה של אבני דרך מרכזיות ליישום ההמלצות •

 

 חודשים. 6לתקופה של עד ₪,  230,000: עד תקופה ותקציב

 

 : תנאים המקנים יתרון

 .לוונטיניסיון בהערכת תכניות/מחקר/מיפוי נתונים בעולם התוכן הר .א

 הצוות כולל לפחות אדם אחד שתחום מומחיותו הינו מיפוי, עיבוד וניתוח נתונים בתחום של .ב

 אנשים עם מוגבלות .

 הצוות כולל לפחות אדם אחד ידע וניסיון מוכח )מחקר ו / או פרקטיקה( בתחום הידע של הפגת בדידות. .ג

https://www.isf.org.il/#/support-channels/42/10
https://www.isf.org.il/Files/GuidelinesJSPS_Heb_1732_1.pdf
https://www.isf.org.il/Files/GuidelinesJSPS_Heb_1732_1.pdf
https://www.isf.org.il/Files/GuidelinesJSPS_Heb_1732_1.pdf
https://www.isf.org.il/Files/Eligibility_Heb_1688_2.pdf
https://www.isf.org.il/Files/ISF-Fields_Heb_1689_1.pdf


 
 26.3.20תאריך אחרון להגשת שאלות הבהרה: 

 
 8.7.20תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 22.7.20תאריך הגשה לקרן: 

 
 בחזרה לטבלה   מסמכי המכרז   מודעה

 
 

 
 

Merck 
 

2020 Research Grants 

 

Merck is a privet pharmaceutical and chemical company, founded in Darmstadt, Germany in 1668 by 

Friedrich Jacob Merck. For more information about the company, please see the following brochure. 

 

In 2020, Merck is offering a series of research grants to stimulate innovative research in challenging 

areas of future importance. The program is open to scientists in all career stages who are affiliated 

with any research-based institution, university or company.   

 

Research Fields: 
 

❖ Drug discovery  

❖ Bioreactor design for cultured meat 

❖ Next generation machine learning 

❖ Pandemic preparedness / fighting new emerging viral infectious disease 

 
Budget and Period: 100,000 - 500,000 EUR per year, for up to 3 years. 
 

 A deep-dive workshop for the Drug discovery, Bioreactor design, Next generation machine 

learning topics will take place November 3rd- 5th, 2020 in Darmstadt, Germany. 

 

Finalists will work together with Merck managers and scientists to jointly optimize submitted 

project proposals. The culmination of the symposia will be the selection of the research grant 

winners. 

 

Deadlines by topics: 
 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/06/Call_for_Proposals_JointMeeverLemugbalut_07.2020.png
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/06/Call_for_Proposals_JointMeeverLemugbalut_07.2020_FullCFP.pdf
https://www.merckgroup.com/content/dam/web/corporate/non-images/company/en/WhoWeAre_EN.pdf


❖ Drug discovery, bioreactor design, next generation machine learning: 

R&D Deadline: 17.8.20 

Deadline: 31.8.20 

 
❖ Pandemic preparedness: 

R&D Deadline: Two weeks prior planned application date. 

Deadline: Applications are reviewed on a rolling basis.  

 
Call for Proposals    Application Portal   Home Page   Back to Table  

 
 

 
 

Engineering Information Foundation 
 

Research Grants 
 

Engineering Information Foundation`s mission is to improve worldwide education and practice through 

information technology and the recruitment of women. The Foundation welcomes grant proposals in 

the field of engineering communication and use of information in engineering. 

 
Research Fields:  

❖ Enhancing Communication and Use of Information in Engineering: 

Assisting in improving communication skills of engineers by identifying successful approaches for 

including communication behavior into engineering curricula. Projects might focus on identifying 

innovative educational models, implementing them in the curriculum, and testing your approach or 

testing models already in place. 

 

Collaborative projects between schools of engineering, communications, and/or information 

science are especially welcome. Also, the earlier the intervention happens in the educational 

cycle, the better!  

 

Budget and Period: Up to $25,000 

 

❖ Women in Engineering - Projects Directed by Engineering Educators: 

Projects might focus on orientation and recruitment of women, or on staying the course 

after the first year in engineering school.  

 

R&D Deadline: 17.8.20 , 14.2.21 

https://www.merckgroup.com/en/research/open-innovation/2020-research-grants.html
https://innovation.merckgroup.com/login
https://www.merckgroup.com/en


Deadline: 31.8.20 , 28.2.21 

 

Call for Proposals    Back to Table 

 

 

 

 
 

Epilepsy Foundation 
 

SUDEP Fourth Challenge Initiative: 

Identifying biomarkers to predict SUDEP 

Milestone 3 
 

Identifying biomarkers to predict Sudden Unexpected Death in Epilepsy (SUDEP) represents a major 

unmet medical need. Although there are several theories about the causes of SUDEP, who is at risk of 

dying from epilepsy and how to prevent it remains a mystery. 

 

Research Fields: Epilepsy Foundation SUDEP Institute desires the development of clinically relevant, 

specific, and sensitive biomarkers of SUDEP and near-SUDEP to facilitate the development of a 

therapeutic intervention for people at high risk for SUDEP or life threatening seizures. 

 

Previous Milestones: 
 
❖ Milestone 1: Asked for a detailed project plan for the proposed solution for finding a predictive 

biomarker or panel of biomarkers to identify people at risk for SUDEP or seizures that 

compromise cardiac or respiratory function. 

Learn more about this milestone and the winners. 

 

❖ Milestone 2: Involved the production of proof-of-concept data. 

Learn more about this milestone and the winners. 

 

❖ This Milestone - 3: Requires results that demonstrate the predictive efficacy of the biomarker(s). 

 

 Solvers can register and join the Fourth Challenge at any time! 

Participation in the previous milestones is not required. 

 

Prize value: $800,000. 

 

http://www.eifgrants.org/info/apply.html
https://www.epilepsy.com/learn/impact/mortality/sudep/how-sudep-occurs
https://www.epilepsy.com/release/2016/12/epilepsy-foundation-sudep-institute-announces-winning-solutions-predicting-and
https://www.epilepsy.com/node/2077146


R&D Deadline: 21.9.20 

Deadline: From 17.10.17 to 10.10.20 

Submissions will be reviewed as they are received. 

The first submission that meets all challenge criteria will be awarded the prize 

 
Challenge Information    Register for Free to the Challenge    Home Page    Back to Table 

 

 
 

 
 

Archaeological Institute of America 
 

Site Preservation Grant 

 

The Site Preservation Grant is intended to fund projects that uphold the AIA’s mission to preserve and 

protect the world’s archaeological heritage for future generations. The goal of the grant is to enhance 

global preservation efforts and promote awareness of the need to protect threatened archaeological 

sites. 

 

Research Fields: The AIA seeks to support projects that not only directly preserve archaeological 

sites, but those that also include public outreach and education components that create a positive 

impact on the local community, students, and the discipline of archaeology as a whole. 

 

Applications eligible for consideration for a Site Preservation Grant should fit one or more 

of these categories: 

• Planning for conservation: involves documentation including photography and digital applications, 

assessment of significance and condition, and drawing up a conservation plan in coordination with 

the local authorities 

• Conservation interventions: physical hands-on treatments, materials and labor 

• Preventive measures: reburial, shelters, fences, walkways, water management (drainage, flood 

prevention) 

• Monitoring and maintenance of sites 

• Training of personnel in conservation and site management 

• Public outreach and education 

 

Budget and Period: Up to $15,000. 

 

https://www.epilepsy.com/learn/early-death-and-sudep/sudep/how-sudep-occurs
https://www.innocentive.com/ar/challenge/9933784
https://www.epilepsy.com/


RA Deadline: 18.10.20 

Deadline: 1.11.20 

 
Call for Proposals   Application Form   Other Programs Requiring Membership   Home Page 

Back to Table 

 

 

The Jack McGovern Coats` Disease Foundation 

Research Grants 

The Jack McGovern Coats’ Disease Foundation supports medical research specific to Coats’ Disease 

and other retinal diseases which may lead to a cure for, or improve treatment for, Coats’ Disease.  

 

The Foundation welcomes unsolicited, preliminary grant applications at any time. 

All applicants will receive an e-mail or written response to their Preliminary Proposal within 6 weeks. If 

the Preliminary Proposal passes review, the Foundation will request a full grant proposal. 

 
Research Fields: Coats’ Disease and other retinal diseases which may lead to a cure for, 

or improve treatment for, Coats’ Disease.  

 
Period and Budget:  Annual Grants will be $20,000 – 25,000, for one year, 

with the possibility of renewal for up to two additional years. 

 

R&D Deadline (Preliminary): Two weeks prior chosen submission deadline. 

Deadline (Preliminary): Rolling, applications may be submitted at any time. 

 

R&D Deadline (Full, by invitation): 18.8.20 , 15.2.21 

Deadline (Full, by invitation): 1.9.20 , 1.3.21 

 

 Call for Proposals   Home Page   Back to Table 

 
 
 
 
 
 

https://www.archaeological.org/grant/site-preservation/
https://www.archaeological.org/programs/public/site-preservation/grants/application/
https://www.archaeological.org/programs/professionals/grants-awards/
https://www.archaeological.org/
https://coatsdiseasefoundation.org/research/apply-for-a-grant/
https://coatsdiseasefoundation.org/


 

 
 

The Morton Cure Paralysis Fund (MCPF) 
 

Research Grants 

 
The Morton Cure Paralysis Fund (MCPF) is committed to developing effective therapies (cures) for 

paralysis associated with spinal cord injury and other disorders of the central nervous system. 

 

MCPF supports cutting-edge ideas, enabling researchers to gather the proof-of-concept data needed 

to pursue much larger grants from large financiers The Fund also places emphasis on collaborative 

efforts. 

 

Research Fields: MCPF funds activities that hold promise of identifying therapies (cures) for paralysis 

in humans. The development of effective therapies for chronic injury is a high priority. 

Basic research will be supported if it has clear potential to accelerate progress at the applied end of 

the continuum and/or if it reflects innovative research or a ‘change of direction'. 

 

The focus areas are:  

 

1. Understanding the effects of spinal cord injury at the cellular level, particularly with emphasis 

on that which determines apoptosis and/or prohibits regrowth. If the proposed project is at this 

level, it is important that the proposal demonstrate how the project is a change of direction, 

innovative research or can be quickly moved to therapeutic application. 

 

2. Studying strategies to promote neuronal growth and survival, encourage the formation of 

synapses, enhance the production of myelin, restore conduction capabilities, or otherwise lead 

to restoration of the compromised circuitry in the acutely and chronically injured CNS. 

 
3. Evaluating new therapies in clinical trial. 

 

In addition, MCPF will also take into account projects that:  

 

• Encourage promising new investigators to undertake research on regeneration and recovery, 

particularly with respect to the spinal cord;  

 

• Encourage researchers who are well-established in other areas to transfer their efforts to 

spinal cord research;  

 
• Enable researchers with novel ideas to test their ideas and develop pilot data for seeking 

larger awards from other funding sources. 

 



Budget and Period:  Most research awards range from $5,000 to $75,000 and are based on one-

year contracts. A second year may be considered upon the grantee submitting progress reports. 

 

❖ MCPF encourages research grant applicants to seek support from more than one funding 

source. Where applicable, MCPF may co-fund projects that have overlapping funding requests 

approved by another organization. 

 

❖ Either senior scientists or postdoctoral fellows may serve as principal investigators. If the latter, 

the applicant must submit a letter of support from the laboratory’s senior scientist, as well as two 

other appropriate letters of reference. 

 

R&D Deadline: 15.10.20 , 13.4.21 

Deadline: 31.10.20 , 30.4.21 

 

Call for Proposals    Application Form (PDF)    Application Form (Word) 

Application Guidelines    Home Page    Back to Table 

 

 •● אירועים •●
 

 

 
 

 המועצה הבריטית
 

 מפגש ראשון: - מדע"-סדרת ההרצאות "קפה

 שר שיוצר במעבדה?האם הייתם אוכלים ב
 

 , המועצה הבריטית מזמנת סדרת מפגשים בנושאי מדע, הכוללים הרצאה קצרה AtHome#במסגרת התכנית 

 והזדמנות לשאול שאלות את המדענים המשתתפים.

 

 המפגש הראשון: "האם הייתם אוכלים בשר שיוצר במעבדה?"

 .18:00, בשעה 10.6.20ביום רביעי, יוצא לדרך בשבוע הבא: 

 

 אבל מה המשמעות של כל זה?  -בוודאי שמעתם על המבורגרים הגדלים במבחנות ובצלחות פטרי 

 זהו בשר אמיתי שמקורו אינו בבעלי חיים והוא בעל פוטנציאל להפחית במידה רבה את השימוש שלנו במשאבי הטבע

 תוך כדי ייצורו. 

 

בעבר על ידי המועצה הבריטית ושגרירות בריטניה  הצטרפו לחוקר פרופ' יעקב נחמיאס מהאוניברסיטה העברית, שמומן

 ., לקבלת היכרות קצרה עם עבודתו על בשר מתורבת BIRAXבישראל בתוכנית המחקר 

http://www.mcpf.org/Pages/Resources.aspx
http://www.mcpf.org/Documents/MCPF%20Research%20Grant%20Application.pdf
http://www.mcpf.org/Documents/MCPF%20Research%20Grant%20Application.doc
http://www.mcpf.org/Documents/MCPF%20Research%20Guidelines.pdf
http://www.mcpf.org/Default.aspx


 

 בחזרה לטבלה   הרשמה   פרטים נוספים

 

 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 

 וכדומה. קפ"מ, קריטריוניםלרבות בעניין: 

 

 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.ilלפרטים והרשמה אנא פנו באימייל: 

 

 בחזרה לטבלה    ORCIDמדריך 

 
 

 :ריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניותע 

 חוקרים שבכוונתם להגיש הצעת מחקר באנגלית לקרן חיצונית, 

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

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

 .לות הזמן של הקרן ורשות המחקרשימו לב, על ההצעה להיות מוכנה במסגרת מגב

 
 בחזרה לטבלה

 

 :ם יקרים, לתשומת ליבכםוקריח 

 מהיום, המאמר שלכם יכול לזכות לחשיפה גדולה יותר!

 .  Cambridge University Pressלאוניברסיטת אריאל יש מנוי לחבילת כתבי עת של המו"ל 

 .בקישור זהאת רשימת כתבי העת הכלולים בחבילה זו תוכלו למצוא 

 

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

 , ללא תשלום נוסףהכלולים בחבילה זובכל כתבי העת  Open Access -מאמרים ב

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

 המשמעות היא כי המאמר שלכם יהיה פתוח ונגיש לציבור הרחב.

https://www.britishcouncil.org.il/events/stay-home-science-chats
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wXVirt3MRkCyoWJFosyj7PbfBDItHW9Mohj0N7-XSqhUOFlXWFlURkZVSTNKRTJMWFQyODRGRFk3Ry4u
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


 

 

 .MALMAD OA Agreement -לפרטים נוספים אודות ההסדר המיוחד 

 

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

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

כל מה שצריך הוא לאשר כי אתם מעוניינים במסלול פרסום כזה . Open Access -רוצה לפרסם את המאמר ב

 והמאמר יועבר לפרסום במסלול הפתוח באופן אוטומטי.

 

 הנכם מתבקשים להשתמש בדוא"ל המוסדי בעת שליחת המאמר למערכתלצורך שיוך החוקר לאוניברסיטה 

 המו"ל.

 .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.ilוא"ל: הצעות מחקר יש להעביר לרשות המחקר לאלונה בן עיון בד    ·      

          03-9371402 

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

 alonaba@ariel.ac.il : לשלוח אותו לכתובת האימייל

 

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

https://www.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

