
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

11.8.20 -18.8.20  

 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 25.10.20שמה לתכנית: המועד האחרון להר

 13:00, עד השעה 5.11.20מועד ההגשה לקרן: 

 

         •●קולות קוראים פנימיים  •●

 

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 

 הקרן לקידום מחקר הגיל השלישי 

 2020קול קורא לשנת 

 

 

 

 

 

 שוריםמגוון נושאים הק

 להיבטים שונים של תחום הזקנה

 

 
 

        

 

 •●קולות קוראים חיצוניים  •●

 

    

 

 

 

 משרד האנרגיה

 

 45/2020קול קורא 

למימון מחקרים בתחום האנרגיה 

 ומדעי האדמה והים

 

 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 כוח גרעיניות; 

מדיניות חינוך וכלכלת משאבים; אנרגיה 

 Water-energy-Foodוחקלאות; 

Ecosystems 

 

 

 

    

 

 הרשות לחדשנות

 משרד הדיגיטל הלאומי

 

 קול קורא להגשת בקשות 

 2020טק" -ממשל"למסלול 

 

 

פתרונות טכנולוגיים דיגיטליים למגזר 

 :הציבורי, בתחומים

בריאות דיגיטלית; השכלה וחינוך; רווחה; 

 זרוע העבודה; משפטים; 

כלה; שלטון מקומי וערים חכמות; כל

 תקשוב; חדשנות לעולם הפיננסים

 

 

    

 

 המכללה למינהל

מרכז חת לחקר התחרות 

 והרגולציה

 

 2020קול קורא 

 בנושא: ההשכלה הגבוהה בישראל

 

 

ההשכלה הגבוהה בישראל; חופש אקדמי; 

רגולציה )לרבות מבנה, סמכויות ומעמד 

עצה להשכלה גבוהה כרגולטור המו

מקצועי(; תקצוב מחקר ולימודים גבוהים; 

מעמד המכללות; השכלה גבוהה כמנוע 

צמיחה כלכלי וחברתי; מעמד ארגונים כגון 

 
 

    



ור"ה ור"ם; נגישות להשכלה גבוהה לחרדים 

 וקבוצות מיעוט; נשים בהשכלה הגבוהה

 

 

 

 קרן קיבוץ

 
 2020פרס קרן "קיבוץ" 

❖  

 מלגת מחקר

 

 

התמודדות הקיבוץ עם משבר הקורונה 

 בתחום החברתי והכלכלי;

התנועה הקיבוצית ומשבר הקורונה; שמירה 

על ייחודם הכלכלי של הקיבוצים; תרומת 

הקיבוץ לאדם ולחברה בישראל; שיפור 

התנהלות הקיבוצים; קידום פיתוח 

 ועוד טק( בקיבוץ-טכנולוגיה עילית )היי

 

 

    

 

Department of Defense 

(DOD) 

Congressionally Directed 

Medical Research Program 

(CDMRP) 

 

Combat Readiness - Medical 

Research Program 

Rapid Development and 

Translational Research Award 
 

♦♦♦ 

 
Synopsis of CRRP Award 

Mechanisms 

 

Funding Opportunity 

Number: 

W81XWH-20-S-CRRP 

 

 
Multiple-use scalable wound-care 

solutions; repair and restoration of 

genitourinary and tissue damage; 

assessment of mild traumatic brain 

injury (mTBI) in deployed and far-

forward settings; freeze-dried 

plasma and platelets for hemorrhage 

control and resuscitation; enhancing 

Warfighter readiness in battlefield 

and austere environments, including 

the prevention of: Gastrointestinal 

illness, sleep disorders, myalgic 

encephalomyelitis/ chronic fatigue 

syndrome, infectious diseases; 

telemedicine platforms and more 

 

    

 

 

 

National Eczema 

Association 

 
Catalyst Research Grant 

 

 
Various subjects within the 

Eczema field of research: 

Basic and translational science; 

eczema heterogeneity; innovations 

in clinical practice and care; 

understanding and alleviating 

disease burden; prevention 

 

 

    

https://ebrap.org/eBRAP/public/ViewFileTemplate.htm?fileTemplateId=8245038&fileType=pdf
https://ebrap.org/eBRAP/public/ViewFileTemplate.htm?fileTemplateId=8245038&fileType=pdf


 

 

 

 

Dravet Syndrome 

Foundation 

 

Research Grant Awards 

 

 

Treatments and a cure for Dravet 

syndrome: 

Understanding of the cellular, 

molecular, genetic and systems-

level mechanisms that lead to 

Dravet syndrome; development of 

novel therapies to prevent onset or 

halt the progression of the Dravet 

syndrome; new, effective treatments 

 

    

 

 עדכונים ותזכורות

 
    

 

 משרד החינוך

 לשכת המדען הראשי
 

 עדכון הנחיות בנושא

ביצוע מחקר של מורה בכיתתו 

 ושימוש בנתוני המחקר
 

♦♦♦  

 

    

 

The UK-RAS Network 

 

Medical Robotics Challenge 

for Contagious Diseases 
 

** Deadline Extended ** 

Medical robot technologies 

development for contagious 

diseases 
 

    

 

 
 

 הודעות

 

    

 

 חי-מכללת תל
 

 מסד תל חי למפות היסטוריות

 

 

 

♦♦♦ 

 

 
 

    

 

 הודעות רשות המחקר

 

        



 
 :בכםילתשומת ל

 
 מגוון אפשרויות מימון פתוחות מאת משרד הביטחון האמריקני:

Department of Defense (DOD) 

 תכנית:

Congressionally Directed Medical Research Program (CDMRP) 

 
 

 וראים פתוחים:קולות ק

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.

 

 

  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 

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

 

 לפרטים נוספים
 

 

 מחקר באנגלית לקרנות חיצוניותעריכת הצעות 

 

        

 

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

 המרכז לחקר וקידום הגיל השלישי -אריאל 
 

 הקרן לקידום מחקר הגיל השלישי 
 2020קול קורא לשנת 

 
 ינות המפותחות והמתפתחות הובילה לעלייה משמעותיתהעלייה בתוחלת החיים לצד הירידה באחוזי התמותה במד

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

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

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

 
 : היבטים שונים ומגוונים בתחום הזקנה.תחומי מחקר

 

 ,היות בסיסי או יישומי, לצורך מחקר מדעי, טכנולוגי ו/או בינתחומי המשלב את תחומי הבריאות, מדעי החייםהמחקר עשוי ל

 .תקשורת, הכלכלה והחברה למען האוכלוסייה בגיל השלישי

 

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

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

 .רלוונטיים כגון בתי גיל הזהב

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

 
 :תנאים כלליים להגשה

 .ויך לאוניברסיטת אריאלהמש 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-חבר סגל שלא הגיש הצעת מחקר לגוף חיצוני בשנתיים האחרונות )תשע"ט ❖

 .שנים באוניברסיטה 3תנאי זה אינו מתייחס לחברי סגל חדשים עד 

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

 
 13.8.20תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 

 בחזרה לטבלה    הנחיות להגשה בפורטל   טופס הגשת בקשה  קול קורא

 

 

 •● קולות קוראים חיצוניים •●
 

 

 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/Call_for_Proposals_Ariel_GilShlishi_08.2020.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/Call_for_Proposals_Ariel_HagilHashlishi_08.2020_Tofes.doc
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/Budgetary-guidelines/User_Guide__for_the_Priority_PORTAL_25.11.15.pdf/


 

 
 

 משרד האנרגיה
 

 45/2020קול קורא 

 למימון מחקרים בתחום האנרגיה ומדעי האדמה והים

 
 ף המדען הראשי, מפרסם בזאת קול הקורא למימון מחקרים בתחומי האנרגיהמשרד האנרגיה, באמצעות אג

 ומדעי האדמה והים.

 

 המשרד מאפשר ומעודד שיתוף גופי תעשייה במסגרת המחקר, ע"י העסקתם כקבלני משנה. 

 ניתן להגיש הצעות מחקר במסגרת שיתופי הפעולה הבינלאומיים של המשרד, שלא במסגרת האיחוד האירופי.

 ב הקול קורא יוקצה גם למימון מחקרים של המכון הגיאולוגי, ככל שיוגשו במסגרת הקול קוראתקצי
 .ובלבד שיעמדו בתנאים המקצועיים הקבועים בקול הקורא

 

 : משרד האנרגיה מעוניין לקבל הצעות מחקר בתחומי האנרגיה, מדעי האדמה והים, בתחומים הבאים:תחומי מחקר

 אנרגיה, דלקים סינטטיים-ים, ביותחליפי נפט, דלקים ביולוגי •

 תאי דלק ואגירת אנרגיה •

 רשת החשמל •

 התייעלות אנרגטית •

 צמצום פליטות •

 משק הדלק •

 כרייה וחציבה •

 חיפוש והנפקת גז טבעי ונפט בישראל •

 תחנות כח גרעיניות •

 מדיניות, חינוך וכלכלת משאבים •

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

Water-Energy-Food Ecosystems 

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

 במועדן.
 
 

❖ Water-Energy-Food Ecosystems: 

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

 :תחומים הקשורים לחקלאות ואנרגיה ❖

 תחום בשיתוף פעולה עם משרד החקלאות.

 

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

 

 :ת המחקרתקציב ותקופ

 ₪  300,000: עבור מחקר שאורכו שנה •

 ₪  600,000: עבור מחקר שאורכו שנתיים •

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


 ₪  750,000: שנים 3עבור מחקר שאורכו  •

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

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

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

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

 .לשנת מחקר₪  250,000על 

 
 קרים בהם הועבר תקציב ממשרדי ממשלה אחרים, ניתן יהיה להגדיל את ההשקעה על פי החלטת המשרד.במ ❖

 
 (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

 .1.9.20פרסום תשובות לשאלות ההבהרה מתוכנן לתאריך:  .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
 

 
 
 

 
 

 הרשות לחדשנות
 ימשרד הדיגיטל הלאומ

 

 קול קורא להגשת בקשות למסלול

 2020טק" -ממשל"

 
 מסלול הטבה זה הינו פרי שיתוף פעולה של רשות החדשנות ומטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית",

ממשרד הדיגיטל הלאומי. המסלול נועד לעודד ולסייע לחברות ולארגונים ללא מטרות רווח המציעים מענה לאתגרי המגזר הציבורי 

 .תרונות טכנולוגיים חדשניים )בתחומי חינוך, בריאות, רווחה, הון אנושי, כלכלה, משפטים, שלטון מקומי ועוד(באמצעות פ

 

: לזהות ולפרסם את האתגרים הציבוריים הדורשים מענה ותמיכה; סיוע לפיתוח מוצרים ותהליכים שייתנו מענה לאתגרי מטרת המסלול

 ידי משרדי ממשלה-חדשניות; תוצרי המסלול יאפשרו את שיפור איכות השירות הניתן על המגזר הציבורי וצרכיו באמצעות טכנולוגיות

 .או גופים ציבוריים

 

 : תחומים רלוונטיים

 בריאות דיגיטלית ❖

 השכלה וחינוך ❖

 רווחה ❖

 זרוע העבודה ❖

 משפטים ❖

 שלטון מקומי וערים חכמות ❖

 כלכלה ❖

mailto:itimsut@energy.gov.il
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/tender_45_20/he/tender_45_20.pdf
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/tender_45_20
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/tender_45_19/he/tender_45_19_2.pdf
https://studiesandcontracts.energydmz.org/Academy/
https://studiesandcontracts.energydmz.org/AcademyInstitution/


 תקשוב ❖

 חדשנות לעולם הפיננסים ❖

 

 בעמוד הקול הקורא. לפירוט אודות כל תחום, עיינו

 

 :אתגרי המגזר הציבורי יכולים להיות אחד או יותר מהאתגרים הבאים

 ציבורי לאזרח-שיפור השירות הממשלתי •

 ייעול וטיוב תהליכים במגזר הציבורי ושירותים ציבוריים •

 הנגשת מידע לציבור •

 הגנה על מערכות המידע של המגזר הציבורי •

 

 .לי ואינו מתאים להגשות שעיקרן פיתוח תכנים או כאלה שאין בהם פיתוח טכנולוגיהמסלול תומך במו"פ טכנולוגי דיגיט

 

 :תקציב
 

 ₪: 500,000תקציב של עד  ❖

 מהתקציב המאושר. 75%מענק בשיעור של  -

 :₪ 1,500,000 -₪  500,000  תקציב בין ❖

 מהתקציב המאושר  60%או  50%, 40%מענק בשיעור של  -

 לאזור עדיפות לאומית 10%תוספת 

 

 טופס בקשה למימון משלים
 

 23.8.20תאריך הגשה לרשות המחקר: 
 

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

 בחזרה לטבלה  שאלות נפוצות   נהלים   עמוד המסלול  קול קורא

 
 

 
 

 המכללה למינהל
 והרגולציה מרכז חת לחקר התחרות

 

 2020קול קורא 
 בנושא: ההשכלה הגבוהה בישראל

 
  .ענף ההשכלה הגבוהה בישראל חווה שינויים לאורך השנים

תיקונים, אולם תפיסות היסוד  20שנה. מאז נערכו בחוק  60-נחקק לפני יותר מ 1958–חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח

 -חסות לסוגיות עדכניות כגון נגישות להשכלה גבוהה וייצוג נשים. האקדמיה בישראל המשתקפות בחוק נותרו על כנן. החוק נעדר התיי

תידרש להתמודד עם שאלות של רלוונטיות למשק, עצמאות  - OECD-מדינה בה היקף ההשכלה הגבוהה הוא מהגבוהים במדינות ה

 .ותקציב

 

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://innovationisrael.org.il/kol-kore/5128?fbclid=IwAR1AC0naQgf_7Sp2UExzU6HDoA1I-ajNvb5buSXSFwMImPIf4LPe90OIOVg
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


 
 ים הבאים:: מרכז חת מזמין חוקרות וחוקרים להגיש הצעות מחקר בנושאתחומי מחקר

 

 מבנה ענף ההשכלה הגבוהה בישראל •

 מעמד החופש האקדמי •

 רגולציה של ההשכלה הגבוהה לרבות מבנה, סמכויות, ומעמד המועצה להשכלה גבוהה כרגולטור מקצועי •

 תקצוב המחקר והלימודים גבוהים ומעמד המכללות הפרטיות והציבוריות; ההשכלה הגבוהה כמנוע צמיחה כלכלי וחברתי •

 גונים כגון ור"ה )ועד ראשי האוניברסיטאות( ור"ם )ועד ראשי המכללות הציבוריות המתוקצבות(מעמד אר •

 נגישות להשכלה גבוהה לרבות לימודי חרדים וקבוצות מיעוט •

 נשים במערכת ההשכלה הגבוהה •

 
 .על המחקר להיות רלוונטי למשק הישראלי ויש לגבש בסופו המלצות מדיניות

 
 חודשים. 12לתקופה של עד ₪ ,  30,000 -₪  20,000ק בטווח שבין סך : מענתקציב ותקופת המחקר

 

 
 13.9.20תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 1.10.20תאריך הגשה לקרן: 

 
 יום. 60החלטת המרכז תימסר למציעים תוך 

 
 בחזרה לטבלה   עמוד הקול הקורא  קול קורא

 
 

 
 

 קרן קיבוץ
 המכון לחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי

 

 2020פרס קרן "קיבוץ" 
 

 מדינה ולביסוס חברתה וכלכלתה,מטרת "קרן קיבוץ" היא לסייע לפרסומים ומחקרים על הקיבוץ ותרומתו להקמת ה

 לעיצובו של הקיבוץ המתחדש כחברה השומרת על סולידריות וערבות הדדית בין חבריה. 

 .הקרן מחזקת את ההכרה בקיבוץ כחברה מודרנית ורלוונטית במאה העשרים ואחת
 

 רונות. פרס קרן קיבוץ יוענק למחקר שפורסם או הוכר כזכאי לתואר שני או שלישי בשלוש השנים האח

 

 :הפרס יוענק לעבודות מחקר התורמות לתחומים הבאים: תחומי מחקר

 ידע חדש הקשור לתנועה הקיבוצית בדגש על משבר הקורונה •

 ידע חדש שיסייע לקיבוצים לשמור על ייחודם הכלכלי •

 ידע חדש שיחזק את הערכת תרומתו של הקיבוץ לאדם ולחברה בישראל •

 ל הקיבוצים השיתופיים והמתחדשיםידע חדש שיביא לשיפור התנהלותם ש •

 ידע חדש שיחזק את אחיזתם של הקיבוצים בקרקע ובנוף הישראלי •

https://www.colman.ac.il/sites/default/files/media-icons/kol_3.8.pdf
https://www.colman.ac.il/heth_center


 .טק( בקיבוץ -ידע חדש שיעסוק בקידום ופיתוח טכנולוגיה עילית )היי •

 

 $2,000: גובה המענק להצעת מחקר

 
 

 מלגת מחקר

 

 .עם משבר הקורונה בתחום החברתי והכלכלימלגה מיוחדת תוענק להצעת מחקר העוסקת בהתמודדות החברה הקיבוצית 

 .זכאים להגיש סטודנטים לתואר שני, תלמידי מחקר לתואר שלישי, בעלי תואר שלישי וחוקרים עצמאיים

 $2000: גובה המלגה
 

 
 

 10.9.20תאריך הגשה לרשות המחקר: 
 

 30.9.20תאריך הגשה לקרן: 
 

 בחזרה לטבלה   עמוד הקול הקורא  קול קורא וטופס הגשת בקשה
 

 
 

 

 
Department of Defense (DOD) 

Congressionally Directed Medical Research Program (CDMRP) 

 
Combat Readiness - Medical Research Program 

Rapid Development and Translational Research Award 

♦♦♦ 

 
Synopsis of CRRP Award Mechanisms 

 
Funding Opportunity Number: W81XWH-20-S-CRRP 

 

This program seeks to develop innovative solutions to increase medical readiness, mitigate fatalities, optimally treat 

life-threatening injuries, and promote positive long-term outcomes. 

While the CRRP focuses on capability gaps in frontline care, the program also considers how chronic disorders 

typically associated with pre-deployment readiness (e.g., sleep, gastrointestinal conditions) may influence the 

delivery of care in deployed environments and contribute to injury susceptibility and recovery. 

 

 

 

http://kibbutz.haifa.ac.il/images/publications/callforpapers2020.pdf
http://kibbutz.haifa.ac.il/index.php/he/2015-07-13-05-46-02
https://ebrap.org/eBRAP/public/ViewFileTemplate.htm?fileTemplateId=8245038&fileType=pdf


 

Innovations developed by CRRP-supported research may be applied proactively as a way to establish medical 

readiness ahead of deployment, in-theater at the point of injury or during periods of prolonged care, or during 

transport/en route care within and from theater to hospital settings. 

 
 
Research Fields: Funding should be used for the research and development of one of the following Focus Areas: 

• Multiple-use scalable wound-care solutions that can address prevention of bleeding and infection, 

delivery of therapeutics, and promotion of healing spanning the operational medical care continuum 

or roles of care (e.g., acute through chronic care) 

• Repair and/or restoration of combat-related genitourinary organ and tissue damage.  

• Solutions for assessment of mild traumatic brain injury (mTBI) in deployed and far-forward settings, 

to include portable devices.  

• Freeze-dried plasma and platelets for hemorrhage control and resuscitation.  

• Solutions to enhance Warfighter readiness in battlefield and austere environments including 

the prevention and treatment of the following:  

o Gastrointestinal illness such as Enterotoxigenic Escherichia coli diarrheal disease 

and inflammatory bowel disease  

o Sleep disorders 

o Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome  

o Infectious diseases  

• Enhanced delivery and utilization of telemedicine platforms. 

 

Applicants are also urged to read and consider the following Areas of Encouragement, 

before preparing their application: 

 

• Combat Wound Care Priorities (Wounds such as lacerations, abrasions, punctures, etc.) 

• Objective mTBI assessment 

• Freeze-Dried Plasma and Platelets 

• Telemedicine and healthcare platforms 

• Gastrointestinal 

• Sleep Disorders 

• Myalgic encephalomyelitis (ME)/chronic fatigue syndrome (CFS) 

• Infectious Diseases 

 

Full subject list can be found in Appendix II, page 50 of the Call for Proposals document. 

 

The information provided is not exhaustive. While applicants are not restricted to submitting applications that 

address an Area of Encouragement on this list, proposals/applications must demonstrate relevance to the program 

mission, vision, and FY20 CRRP Focus Areas. 

 

Budget and Period: Up to $ 2,000,000 for a peiod of up to 2 years. 

 
 



 
R&D Deadline (Pre-Applications): 27.8.20 

Deadline (Pre-Applications): 10.9.20 (5pm ET) 

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

Deadline (Full, by invitation): 3.12.20 (11:59pm ET) 

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

 
 

 
 

National Eczema Association 

 

Catalyst Research Grant 

 
This award is intended to stimulate the entry of early-career scientists into areas of research related to eczema, as 

they seek to become an independent research investigator with a commitment to this field. 

 

Catalyst Research Grants provide promising early investigators with seed grants to help establish a novel and 

promising line of eczema research, and gather a preliminary, yet meaningful body of data to carry this area 

of study forward. 
 

Research Fields: Proposals should address at least one of the following research priorities: 

• Cutting Edge Basic & Translational Science 

• Eczema Heterogeneity: Novel Insights 

• Innovations in Clinical Practice & Care 

• Understanding & Alleviating Disease Burden 

• Eczema Prevention 

 
Budget and Period: Up to $50,000, for a period of up to 1 year. 

 
R&D Deadline: 19.8.20 

Deadline: 31.8.20 (5pm PDT) 

Call for Proposals    Application Form    Grant Conditions    Frequently Asked Questions   Home Page    Back to Table  

 

 
 

 

https://ebrap.org/eBRAP/public/ViewFileTemplate.htm?fileTemplateId=8244895&fileType=pdf
https://ebrap.org/eBRAP/public/ViewFileTemplate.htm?fileTemplateId=8245039&fileType=pdf
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=296800
https://nationaleczema.org/research/research-we-fund/for-researchers/catalyst-research-grant/
https://nationaleczema.org/wp-content/uploads/2020/02/NEA-Catalyst-Research-Grant-Application-2020.docx
https://mk0nationalecze819jj.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/02/NEA-Research-Grant-Awards-Terms-Conditions-APRIL2020.pdf
https://nationaleczema.org/research/research-we-fund/for-researchers/research-grant-policies-and-reporting/
https://nationaleczema.org/


 

 
 

Dravet Syndrome Foundation 
 

Research Grant Awards 
 

Dravet syndrome is an autosomal dominant genetic disorder, which causes a catastrophic form of epilepsy, 

with prolonged seizures that are often triggered by hot temperatures or fever. 
 

These grants are intended for established, experienced, independent investigators affiliated with a research or 

academic institution whose proposed projects investigate hypotheses directly related to Dravet syndrome. 

 
Research Fields: Research toward better treatments and a cure for Dravet syndrome. 
 
Our 2020 priority areas include: 

• Transformative research to enhance our understanding of the cellular, molecular, genetic and systems-level 

mechanisms that lead to Dravet syndrome, facilitating the continued investigation of disease-modifying 

or preventative strategies 

• Research that will encourage the development of novel therapies to prevent onset or halt the progression 

of the Dravet syndrome 

• Research focused on new, effective treatments for Dravet syndrome and/or its comorbidities 

 
Budget and Period: Up to $150,000 over 2 years. 
 
 
R&D Deadline: 21.8.20 

Deadline: 4.9.20 

Call for Proposals   Apply Online   Home Page   Back to Table  

 

 

 •●עדכונים ותזכורות  •●

 
 

 

https://www.dravetfoundation.org/research-grant-awards/
https://www.dravetfoundation.org/dsf-funded-research/grant-application/
https://www.dravetfoundation.org/


 

 משרד החינוך
 לשכת המדען הראשי

 
 עדכון הנחיות בנושא

 ביצוע מחקר של מורה בכיתתו ושימוש בנתוני המחקר

 
 ראו מסמך עדכון ההנחיות בקישור זה

 
 בחזרה לטבלה

 
 

 
 

The UK-RAS Network 
 

Medical Robotics Challenge for Contagious Diseases 
 

** Deadline Extended ** 

 

The outbreak of novel coronavirus has sparked a global health crisis and the robotics research and innovation 

communities form an integral part of our response. The COVID-19 pandemic offers a unique opportunity to galvanize 

medical robot technologies, as they play an increasingly major role in combating contagious diseases. 

 

Research Fields: This new international challenge is aimed at entries that could offer solutions as part of a multi-

faceted response to this and future global pandemics.  

 

• There is no special focus - they are looking for any innovation that helps to fight the virus 

or lessen its impact. 

 

• Entries will be judged on innovation, relevant clinical application, and good engineering practice. 

 

• A working prototype is preferably, however given that the Covid-19 outbreak may make construction of a 

prototype impossible, the judging panel will consider designs and plans. 

 

 All applicants are asked to send a 2-minute video demo of their entry. 
This is to be submitted via the online form on the website. 

 
Deadline: 30.9.20 

 
Call for Entries   Enter Online   Back to Table 

 

 

 •●הודעות  •●
 

 
 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/08/IdkunHanhayot_MisradHakhinukh_HekerMoreBekitato.pdf
https://www.ukras.org/robotics-week/challenges/medical-robotics-for-contagious-diseases-challenge-2020/
https://www.ukras.org/robotics-week/challenges/medical-robotics-for-contagious-diseases-challenge-2020-application/


 

 
 

 חי-מכללת תל
 

 מסד תל חי למפות היסטוריות

 
פריטים ועוקב אחרי תולדות ההתיישבות,  4,000דיגיטלי, המכיל למעלה מ -חי לכרטוגרפיה היסטורית" הינו מסד ידע כרטוגרפי-"מסד תל

   בולות, מלחמות, פרויקטים לאומיים )כגון ייבוש החולה והקמת המעברות ויישובי עולים( וכו'.הפיתוח החקלאי והאורבני, קרקעות, ג

 

 חי, פותחה פלטפורמה אינטרנטית "ידידותית למשתמש בשם-כדי לאפשר את האיתור והשימוש בחומרים שברשות מכללת תל

, (dpi 750)ורדתם של פריטים סרוקים, ברזולוציה גבוהה ופתוחה לכל. לה אנגלית/. הפלטפורמה הנה דו לשונית, עבריתחי"-"מסד תל

 שנה( \$1000או הוראתי חיוני, יוכלו לעשות מנוי )\נדרש תשלום סמלי. מוסדות אקדמיים שיראו בפלטפורמה זו כלי מחקרי ו

 שיאפשר את הגישה לחומרים הסרוקים ללא עלות.

 

וריים לנגישים למחקר ותיעוד, הרחבת ידע ושימושים נוספים בעבור היסט-מטרתה של הפלטפורמה להפוך את החומרים הכרטוגרפיים

 המערכת האקדמית ובעבור כלל הציבור.

 

 בחזרה לטבלה   מדריך למשתמש   חי-קישור לפלטפורמת מסד תל

 

 •● 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 

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

 וכדומה. קפ"מ, קריטריונים

 

 ORCIDלפיכך, אנו מבקשים מכל חבר סגל לוודא שיש ברשותו חשבון 

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

 

 ובאתר רשות המחקר. כאןלשימושכם מדריך זמין 

 .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.

https://maps.telhai.ac.il/he
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2020/08/MasadTelHai_Madrich_08.2020.pptx
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


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

 .שימו לב, על ההצעה להיות מוכנה במסגרת מגבלות הזמן של הקרן ורשות המחקר

 
 חזרה לטבלהב

 

 :יבכםלוקרים יקרים, לתשומת ח 
 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 נוסףבכל כתבי העת הכלולים בחבילה זו Open Access -מאמרים ב

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

 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. 

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

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.לצורך שיוך החוקר לאוניברסיטה 

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

 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 לכתובת  ולהחתימו כנדרש. ן משליםטופס בקשה למימו במקרים בהם נדרש מימון משלים, יש למלא את   ·

 veredr@ariel.ac.il : האימייל
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 במידה ואינכם מעוניינים בקבלת עדכונים מרשות המחקר, אנא השיבו לדוא"ל זה.


