
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

12.8.19 -19.8.19  

 ♦הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה ♦ 

 

 
 

 טבלת קולות קוראים

 

 מתאים לפקולטות מילות מפתח קול קורא

 

 משרד האנרגיה

 

  2019/45קול קורא מספר 

למימון מחקרים בתחומי 

האנרגיה ומדעי האדמה והים 

 עבור משרד האנרגיה

 

 

נפט, דלקים ביולוגיים, תחליפי 

 ביואנרגיה, דלקים סינטטיים ; 

 תאי דלק ואגירת אנרגיה 

 מתחדשת ; רשת החשמל ;

התייעלות אנרגטית ; צמצום פליטות 

; משק הדלק ; כרייה וחציבה ; כרייה 

וחציבה ; חיפוש והפקת גז טבעי 

 ונפט בישראל ;

תחנות כוח גרעיניות ; מדיניות 

 וכלכלת משאבים ; 

 אדמה רעידות

 

 

 משרד החקלאות 

 ופיתוח הכפר

 

 

 

החיטה הישראלית : איכות, כושר 

התחרות בשוק ; זני חיטה ושעורה ; 

 גידול שמטרתן שיטות וטכנולוגיות 

 



 

קול קורא להצעות מחקר בענף 

 2020חורף  -הפלחה 

 

 

הגדלת הכנסתו של החקלאי: 

חקלאות מדייקת, חישה מרחוק ועוד 

; שימור הקרקע תוך חסכון באנרגיה 

; דישון ; הגנת הצומח ; גידולים 

 חדשים ומתחדשים ; גידולי חורף 

אורגניים ; מיני וזני קטניות חדשים 

ומחודשים ; שימוש בתוצרי לוואי של 

גידולי שדה ; איכות המספוא ; 

מקצועיות צוותי ההדרכה וצוותי 

 המגדלים ; הפחתת פגיעה בסביבה

 

 

 הרשות לחדשנות

 המשרד לשוויון חברתי

 

חדשנות דיגיטלית  -טק" -ממשל"

 במגזר הציבורי

 

 

פתרונות טכנולוגיים חדשניים 

 במענה לאתגרי המגזר הציבורי,

בתחומים: חינוך, בריאות, הון 

אנושי ותעסוקה, רווחה, כלכלה, 

 משפטים, שלטון מקומי ועוד

 

 
 

 

 ג'וינט ישראל

 תנופה בתעסוקה 

 בע"מ )תב"ת(

 

הזמנה לקבלת הצעות לביצוע 

 NEXTU מחקר הערכה לתוכנית

 

 

ביצוע מחקר הערכה לתוכנית    

NEXTU: 

פיתוח כישורם לשוק התעסוקה 

 העתידי בקרב בני נוער ערבים

 
 

 

המדען  –משרד הבריאות 

 הראשי

 הועדה העליונה לניסויים 

 רפואיים בבני אדם
 

 קריאה לציבור להביע את דעתו:

 חוק איסור התערבות גנטית 

 

 

איסור התערבות גנטית חוק 

 )שיבוט אדם ושינוי גנטי

 בתאי רביה(

 

 

Thrasher Research 

Fund 

 

E.W. "Al" Thrasher Awards 

 

 

Significant pediatric 

health problems 

 

 



 

 

 קולות קוראים פנימיים
 

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 הרשות למחקר ופיתוח

 

 קול קורא למענק עבור ארגון

 כנס מדעי בשנת תש"פ

 

 

 
 

 וםללא הגבלת תח

 

 

 עדכונים ותזכורות
 

 

 

 

Amazon Research 

Awards 

 
Call for Proposals 

 

** Reminder ** 

 

 
Computer vision ; economics ; 

knowledge management and 

data quality ; machine learning 

algorithms and theory ; 

natural language processing ; 

online advertising ; operations 

research and optimization ; 

personalization ; robotics ; 

search and information 

retrieval ; security, privacy 

and abuse prevention ; 

speech. 

 

 

Google News Initiative 

 

The GNI Innovation 

Challenge 

 

** Reminder ** 

 

 

Reader engagement and 

new business models in 

journalism ; distribution ; 

interface ; social ; workflow 

 

 

 

 כנסים
 

 

The Observer Research 

Foundation (ORF) 

 

 

 

 



 

Stiftung Abelin und  

Gerd Bucerius 

 

The 10th Asian Forum on 

Global Governance 

and the Raisa Young Fellows 

Program 

 January 2020  

 

 

Politics ; diplomacy ; business 

; journalism ; 

civil society and more 

 

 הודעות רשות המחקר

 

 

 :בכםילתשומת ל

 מגוון אפשרויות מימון פתוחות מאת משרד הביטחון האמריקני:

Department of Defense (DOD) 

 בתכנית:

Congressionally Directed Medical Research Program (CDMRP) 

 הזדמנויות להגשת קדם-הצעות בחודש אוגוסט 2019:

Psychological Health and Traumatic Brain Injury Research Program (PH-TBI) 

Breast Cancer Research Program (BCRP) 2019 

Duchenne Muscular Dystrophy Research Program (DMDRP) 2019 

Peer Reviewed Cancer Research Program (PRCRP) 2019 

Vision Research Program (VRP) 2019 

 

 הזדמנויות להגשת קדם-הצעות בחודש אוקטובר 2019:

Melanoma Research Program (MRP) 2019 

 

 קולות קוראים פתוחים:

Broad Agency Announcement (MRMC-BAA) 2019 

Special Operations Command (SOCOM) 2018 

https://ebrap.org/eBRAP/public/Program.htm?clientAcronym=CDMRP
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=220302
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=194903
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=218400
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=206300
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=220300
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=216301
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=184900
https://ebrap.org/eBRAP/public/ProgramFY.htm?programFYId=182900


 

 לקבלת מידע נוסף אודות הקולות הקוראים אנא פנו

 לרשות המחקר לא יאוחר מאשר שלושה שבועות לפני תאריך ההגשה,

 רטים ובתהליך ההגשה.ונשמח לסייע לכם בברור הפ

 

 

 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

 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות 

 

 
 

 

 
 

 משרד האנרגיה
 

  2019/45קול קורא מספר 
 למימון מחקרים בתחומי האנרגיה ומדעי האדמה והים עבור משרד האנרגיה

 
 משרד האנרגיה באמצעות אגף המדען הראשי מפרסם בזאת קול קורא למימון מחקרים בתחומי האנרגיה 

 .ומדעי האדמה והים

 

 :תחום המחקר
 

 תחליפי נפט, דלקים ביולוגיים, ביואנרגיה, דלקים סינטטיים 

  תאי דלק ואגירת אנרגיה מתחדשת 

 רשת החשמל 

  לרבות מחקרים בהתבסס על תשתית מערכות ניטור צריכת החשמל הכללית של בתי   -התייעלות אנרגטית

רשויות ברחבי הארץ   7-ספר ב בתי 35 -, אשר הותקנה ב Sateהספר באמצעות מכשירי מדידה של חבר 

 על ידי משרד האנרגיה.

 צמצום פליטות 

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


 משק הדלק 

 כרייה וחציבה 

 חיפוש והפקת גז טבעי ונפט בישראל 

 תחנות כוח גרעיניות 

 מדיניות וכלכלת משאבים 

 רעידות אדמה 

 

 .קישור זההגדרה מפורטת של תחומי המחקר ניתן למצוא במסמך ב

 

 :תקופה ותקציב

  300,000עבור מחקר שאורכו שנה: עד ₪ 

  600,000עבור מחקר שאורכו שנתיים: עד ₪ 

  750,000שנים:  3עבור מחקר שאורכו ₪ 

 

 באים:, בנושאים הבמחקרי מדעי האדמה והיםלכל שנת מחקר,  ₪ 85,000כמו כן, התקציב הוא עד 

 כרייה וחציבה -

 חיפוש והפקת גז טבעי ונפט בישראל -

 רעידות אדמה -

 

בהתבסס על משך הזמן אותו מבקש  המשרד יאשר למציע תקופת התקשרות לביצוע המחקר, לפי שיקול דעתו,

 המציע.

 תהיה אופציה של הארכה נוספת, לתקופה של שנה על ידי המשרד.

 

 28.8.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 
 (14:00)עד השעה  11.9.19הגשה לקרן:  תאריך

 
 בחזרה לטבלה    עמוד הבית   קול קורא

 

 
 

 
 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 

 2020חורף  -קול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה 
 

 .2020הנכם מוזמנים להגיש הצעות מחקר בנושאי גידולי שדה חורף לשנת 
 

 :2020יעדי ענף פלחה ומספוא חורפיים לעונת : תחומי המחקר
 

https://www.gov.il/BlobFolder/guide/rd_grants/he/rd_support.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/tender_45_19/he/tender_45_19.pdf
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/tender_45_19


 
המשך המאמץ לשיפור איכות החיטה הישראלית וכושר התחרות שלה עם חיטת יבוא, קידום הידע בנושא  .1

 כמות ואיכות החלבון עם דגש על אחוז גלוטן )גלוטן רטוב( והיכולת להשפיע עליו.

 ם:קידום ובחינת זני חיטה ושעורה עם דגש על הנושאים הבאי .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

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

 פיתוח שיטות לשימור הקרקע תוך חיסכון באנרגיה, כגון: אפס עיבוד, מינימום עיבוד וכדומה. .4

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

 בהתאם לתקנות המאושרות ע"י הגורמים המוסמכים.בזבלים אורגניים ממקורות שונים 

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

 עבור סיפי פעולה להדברה.

 הכנסת גידולים חדשים ומתחדשים, ליבול גרעינים ומספוא, במטרה לשפר ולגוון את מחזור הגידולים. .7

 סת גידולי חורף אורגניים במחזור הגידולים האורגני.הכנ .8

 טיפוח והכנסת מיני וזני קטניות חדשים ומחודשים עם דגש על עמידות לעלקת, איכות ורמת יבול גבוהים. .9

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

 , והגדלת התמורה לחקלאים.שיפור איכות המספוא, אימות הקשר בין יבול הגרעינים ליבול המספוא .11

 שמירה על רמה מקצועית גבוהה של צוותי ההדרכה וצוותי המגדלים. .12

 שיפור ממשק הגידול להפחתת פגיעה בסביבה. .13

 
 : הצעות המחקר יוגשו לאחת מהקטגוריות הבאות:תקופה ותקציב

 
  :אחת. לתקופה של עד שנה ₪ 5,000עד הצעות אזוריות/חד שנתיות 

 לתקופה של עד שנה אחת ₪ 20,000עד להן עניין בהיקף ארצי:  הצעות מצומצמות שיש. 

  :לתקופה של עד שלוש שנים. ₪ 20,000הצעות מעל לסכום של הצעות רב שנתיות מורחבות 

 
 לפירוט נוסף אודות ההגשה לקטגוריות השונות, ראו מסמך הקול הקורא.

 

  דיוני צוות ההיגוי של הנהלת הענף )הועדה המקצועית( מתבקש כל מגיש הצעת מחקר להכין דיווח במסגרת

 דקות או דו"ח התקדמות במידה והמחקר נמשך. 10 -מתומצת של כ

 
 

 1.9.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 
 

 (12:00)עד השעה  15.9.19תאריך הגשה לקרן: 
 

 

 בחזרה לטבלה    נספח   דף שער   קול קורא

 

 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/08/Call_for_Proposals_MisradHakhaklaut_Falaha_2020.docx
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/08/Call_for_Proposals_MisradHakhaklaut_Falaha_2020_DapeiShaar.doc
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/08/Call_for_Proposals_MisradHakhaklaut_Falaha_2020_DapeiShaar_Nispakh.doc


 

 
 

 הרשות לחדשנות
 המשרד לשוויון חברתי

 

 חדשנות דיגיטלית במגזר הציבורי -טק" -ממשל"

 
במשרד לשוויון  ל דיגיטלית"מסלול הטבה זה הינו פרי שיתוף פעולה של רשות החדשנות והמטה הלאומי "ישרא

 חברתי.

 

 : מתן מענה לאתגרי המגזר הציבורי, באמצעות פתרונות טכנולוגיים חדשניים תחומי המחקר

 .)בתחומי חינוך, בריאות, הון אנושי ותעסוקה, רווחה, כלכלה, משפטים, שלטון מקומי ועוד(

 

 :תקציב
 

  300,000עד של תקציב ₪: 

 מהתקציב המאושר 80%שנה ראשונה:  -

 מהתקציב המאושר 70%שנה שנייה:  -

 מהתקציב המאושר 50%שנה שלישית ואילך:  -

 
 4,000,000 - ₪ 300,000  תקציב בין ₪: 

 המאושר מהתקציב 50%עד  -

 לאזור עדיפות לאומית 10%תוספת 

 
 1.9.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 
 (14:00)עד השעה  15.9.19תאריך הגשה לקרן: 

 
 

 בחזרה לטבלה   נהלים   קול קורא

 

 
 

 
 

https://innovationisrael.org.il/social/programsrnd/publicsectorchallenges
https://innovationisrael.org.il/file/3854/download?token=ffCzuxAf


 
 ג'וינט ישראל

 חל"צ, תנופה בתעסוקה בע"מ )תב"ת(
 

 NEXTUהזמנה לקבלת הצעות לביצוע מחקר הערכה לתוכנית 
 

  NEXTUנית תב"ת מתכבד לפנות אל גורמי מחקר והערכה לצורך קבלת הצעות לביצוע הערכה לתכ –ג'וינט ישראל 

 לפיתוח כישורים לשוק התעסוקה העתידי, בקרב בני נוער ערבים.

 

 :תנאי סף

 .צוות ההערכה כולל לפחות אדם אחד בעל ניסיון בהערכת תכניות בתחום התעסוקה ו/או השכלה 

 .)צוות מחקר ההערכה יכלול מעריכים דוברי ערבית )בשטח 

 
 :תנאים נוספים המהווים יתרון

 ניסיון בהערכת תוכניות בחברה הערבית.

 צוות ההערכה יכלול לפחות אדם אחד בעל ניסיון בפיתוח והקנייה של כישורים רכים.

 
 :ההערכה מחקר מטרות

 . IPRO מודל במסגרת שנבחרו( רכים כישורים הקניית: המרכזית למטרתה ביחס התכנית הערכת .א

 .ערבים נוער בני בקרב העתידי התעסוקה לשוק  )זה בקשור פירוט ראה - זה מודל אודות להרחבה

 .שהתקבלו התוצאות פי על התכנית לשיפור הצעה גיבוש .ב

 התערבויות / מודלים במיפוי שעוסקת (Best practice) מקצועית וספרות ידע סיכום .ג

 . שלהם האפקטיביות ומידת נוער בני בקרב כישורים להקניית

 וההצלחות הביצוע בחינת כולל - בתכנית המפעילים הארגונים ידי על המבוצע התכנית יישום הערכת .ד

 . התכנית של השונים השלבים ביישום

 משמעותי משוב המציע, ההערכה או התוכנית במסגרת הנאספים ומידע נתונים של מקצועי וניתוח תיעוד .ה

 . יישום כדי תוך מתמיד ושיפור למידה המאפשר ורלוונטי 

 לפיתוח ביחס אסטרטגיות החלטות לקבלת בסיס המהווה ואיכותי נגיש ,מקצועי דיווח .ו

 .הערבית מהחברה נוער בני בקרב תעסוקה מיומניות

 
 . ₪ 90,000: סכום ההצעה המקסימלי יהיה עד תקופה ותקציב

 . תקופה זו כוללת את ביצוע מחקר ההערכה, 31.12.20תקופת ההסכם הינה עד לתאריך 

 כתיבת דו"ח ביניים ודו"ח מסכם והצגתם בפני ועדת ההיגוי של התוכנית.

 
 

 20.8.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 
 

 (14:00)עד השעה  3.9.19הגשה לקרן )לתיבת המכרזים(: תאריך 
 

 בחזרה לטבלה   קול קורא וטפסים

 

http://employment.jdc.org.il/sites/default/files/knowledge-and-training/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C%20I%20PRO.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/08/Call_for_Proposals_Joint_Tevet_NEXTU_3.9.2019.pdf


 
 

 
 

 המדען הראשי –משרד הבריאות 
 הועדה העליונה לניסויים רפואיים בבני אדם

 
 קריאה לציבור להביע את דעתו:

 חוק איסור התערבות גנטית )שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רביה(

 

 :מאלה אחד כל אוסר 1999 – ט"תשנ )רבייה בתאי גנטי ושינוי אדם שיבוט(גנטית  התערבות איסור לחוק 3 סעיף
 

 אדם שיבוט (1

 )משובט עובר( מת או חי ,עובר או אדם ,לאחר גנטית מבחינה הזהה אדם עובר של יצירה (א

 אחר לגוף או לרחם או אישה של לגופה או לרחמה משובט עובר של החדרה (ב

 אדם ליצירת לגרום במטרה קבוע מכוון גנטי שינוי שעברו רבייה בתאי שימוש (2

 
 :הבאות בשאלות דעתו את להביע בכך המעוניין לציבור בזאת קוראת העליונה הוועדה

 ,רבייה בתאי גנטי ושינוי אדם שיבוט על האוסר החוק של תוקפו את להאריך מקום יש האם .א

 זו להארכה המומלץ התקופה משך ומהו 

 בגדרו יכללו לא מסוימות רפואיות שטכנולוגיות כך בחוק ההגדרות לשינוי מקום יש האם .ב

 

 המדען הראשי, משרד הבריאות. פרטים במסמך הקול הקורא.את העמדות יש להעביר לידי לשכת 

 
 בחזרה לטבלה   קול קורא

 

 

 

Thrasher Research Fund 

E.W. "Al" Thrasher Awards 
 

 

 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/08/Call_for_Public_Opinion_MOH_HumanMedicalResearch.pdf


 

The purpose of the E.W. "Al" Thrasher Awards is to improve children's health through medical 

research, with an emphasis onprojects that have the potential to translate into clinically 

meaningful results within a few years. 

 

Research Fields: Applications that address a variety of significant pediatric problems. Both 

incidence and severity are considered when determining the significance of the proposed topic.  

 

Ideal applications for this award address significant health problems that affect children in large 

numbers and offer the potential for practical solutions to these problems. Such solutions should 

be innovative and have the potential for broad applicability with low financial and/or technical 

barriers to implementation.  

 

 Hypothesis-driven research is preferred over exploratory, hypothesis-generating research. 

Projects with a shorter distance to clinical applicability are given priority. 

 
Period and Budget:  The grant amount is based on the actual budgetary needs of the project. 

The duration of the project can be up to three years. 

In 2012-2016 the median grant was $320,000 (for the whole period). 
 
 
RDA Deadline (Concept Papers): On a Rolling Basis 

Deadline (Concept Papers): On a Rolling Basis 

 

Call for Proposals and Guidelines   Concept Paper Instructions and Template 

Home Page    Back to Table 

קולות קוראים פנימיים
 

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 הרשות למחקר ופיתוח
 

https://www.thrasherresearch.org/al-thrasher-award?lang=eng
https://content.ldschurch.org/thrasher/bc/thrasher/Downloads/Template-EWAT%20Concept%20Paper.docx
https://www.thrasherresearch.org/


המחקרית באוניברסיטה ולפרסם אותה לקהילה המדעית בארץ ובחו"ל, רשות כחלק ממאמצנו לעודד את הפעילות 

 .מענקים ייחודיים לתמיכה בכנסים מדעייםהמחקר תקצה בשנת הלימודים תש"פ 

 

 קול קורא זה מפורסם כחלק מארגון מחדש של תמיכת האוניברסיטה בכנסים.

 

 :תנאי סף

 זה למענק בקשה מלהגיש מנוע האחרונות בשנתיים מחקרית פעילות הוכיח שלא סגל חבר. 

 .באוניברסיטה שנה עד חדשים סגל לחברי מתייחס אינו זה תנאי

 בקשה להגיש יוכלו לא ,האחרונות נתייםבש ₪ 50,000 ותלפח של תקציבית בתמיכה שזכו כנסים 

 .להלן המפורטים ב'ו 'א במסלול

 

 : ללא הגבלהתחומי המחקר

 

 : קיימים שלושה מסלולי תמיכה:תקציב

 מעלות הכנס 75%המהווים עד  ₪ 60,000 - ₪ 40,000 .א

 מתקציב הכנס ממקורות 25%חבר סגל הזוכה במסלול זה נדרש לגייס תמיכה נוספת בגובה של לפחות 

 חיצוניים )תרומות, קרנות מחקר, שיתופי פעולה עם מוסדות אחרים, דמי רישום וכדו'(.

 ₪ 40,000 - ₪ 20,000 .ב

 ₪ 20,000 -פחות מ .ג

 

 למוסד מחוץ מרצים יהיו בכנס מהנואמים שליש לפחות כי נדרש המסלולים בכל 

 .efrata@ariel.ac.il ההצעה לארגון כנס תוגש לרכזת הנסים במייל:

  1.10.19תאריך ההגשה: 

 בחזרה לטבלה   קול קורא
 

 

 •●♦  עדכונים ותזכורות  •●♦
 

 

 
 

Amazon Research Awards 
 

Call for Proposals 
 

** Reminder ** 
 

mailto:efrata@ariel.ac.il
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/08/Call_for_Proposals_Ariel_RND_Conferences_10.2019.pdf


The Amazon Research Awards (ARA) program offers awards to faculty members at academic 

institutions worldwide. 

 
Research Fields: 

 Computer Vision 

 Economics 

 Knowledge management and data quality 

 Machine learning algorithms and theory 

 Natural language processing 

 Online advertising 

 Operations research and optimizations 

 Personalization 

 Robotics 

 Search and information retrieval 

 Security, privacy and abuse prevention 

 Speech 

 
For the detailed list of research fields information, please see Focus Areas page. 
 

 

Budget: Up to $80,000 in cash and $20,000 in AWS Promotional Credits. 
 

Application form will become available on 10.9.19. 

 

RDA Deadline: 17.9.19 

 

Deadline: 4.10.19 

 

Call for Proposals   Rules   Back to Table 

 

 
 

 
 

Google News Initiative 
 

The GNI Innovation Challenge 
 

** Reminder ** 

 

https://ara.amazon-ml.com/proposals/#focus-areas
https://ara.amazon-ml.com/proposals/#apply
https://ara.amazon-ml.com/proposals/#rules


The GNI’s first Innovation Challenge in the Middle East, Africa & Turkey Region will fund a set of 

projects that meet specified criteria, with the intent of producing learning and thought leadership 

to share with the wider industry. 

 

The Challenge is open to organizations that aim to produce innovative, original journalism and to 

enlighten citizens with trustworthy journalistic content, whose projects focus on encouraging a 

more sustainable news ecosystem. 

 

Research Fields: The Challenge will focus on reader engagement and new business models 

in any form, to build a stronger future for journalism. Google seeks innovative projects, focused 

on but not limited to the following areas: 

 Business Models 

 Distribution 

 Interface 

 Social 

 Workflow 

 

 All projects to have clear indicators showing the impact of the project from a user perspective 

and/or from a business perspective (example: audience indicators, business plan when 

relevant). 

 

Budget and period: Google will fund up to $150,000, and up to 70% of the total project cost. 

Special discretion on the total project cap may be considered by the Jury depending on the scale 

and impact of a very large collaborative effort. The remaining self-funded costs can be 

operational costs. Successful projects will need to be delivered within one year. 

 טופס בקשה למימון משלים

 
 

RDA Deadline: 19.8.19 

 

Deadline: 2.9.19 (23:59 GMT) 

 

Call for Proposals   Terms and Condition   Apply Online   Home Page   Back to Table 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/forms/587-Matching_Fund_Application_4ed_10.11.17.doc
https://newsinitiative.withgoogle.com/innovation-challenges/how-to-apply/mea/
https://newsinitiative.withgoogle.com/assets/static/docs/ic-me-tc.pdf
https://newsinitiative.withgoogle.com/innovation-challenges/middle-east-apply/
https://newsinitiative.withgoogle.com/


 

 •●♦  כנסים  •●♦
 

 

 
 

The Observer Research Foundation (ORF) - New Delhi 

Stiftung Abelin und Gerd Bucerius - Hamburg 

 
The 10th Asian Forum on Global Governance 

and the Raisa Young Fellows Program 

January 2020 

 
The Asian Forum on Global Governance (AFGG) engages successful young politicians, 

diplomats, business leaders, journalists, civil society representatives and scholars from around 

the world in an annual dialogue on current political, economic and social questions, with special 

emphasis on Asia.  

 

The Forum aims to provide an instructional and networking platform for young professional 

leaders to discuss, debate, and challenge conventional interpretations of the complex realities of 

today. 

 

The Observer Research Foundation and the ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius would like 

to invite you to nominate a competent and promising participant for the Asian Forum on  

Global Governance 2020.  

 

The organizers of the event will appreciate your recommendations for qualified bright young 

leaders 

(28 to 35 years of age), to attend the Forum. 

 
Deadline: 30.8.19 
 
Call for Nominations   Information Sheet   Checklist   Back to Table   
 
 
 
 
 
 
 
 
    

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/08/Call_for_Nominations_AsianForum_GlobalGovernance2020_08.2019.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/08/Call_for_Nominations_AsianForum_GlobalGovernance2020_08.2019_Information_for_applicants.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/08/Call_for_Nominations_AsianForum_GlobalGovernance2020_08.2019_Checklist.pdf


 

 

 

 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,
 

 לתשומת לבכם, מספר הודעה מטעם רשות המחקר:

 
 :עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות

יצונית, יכולים להגיש בקשה לעריכה מדעית לעורך של חוקרים שבכוונתם להגיש הצעת מחקר באנגלית לקרן ח

 .ד"ר מיכאל מעוזהרשות למחקר ופיתוח, 

 תן שירותי העריכה.. בקשות אלו יקבלו קדימות במהפורטל את הבקשה יש להגיש דרך

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

 

 בחזרה לטבלה

 

 
 

 קרנות מתעדכנות בהן קולות קוראים פעילים

 קרנות פנימיות -אפשרויות מימון 
 

 

 המחקר אתר רשות

 הנחיות כלליות
 

  alonaba@ariel.ac.il הצעות מחקר יש להעביר לרשות המחקר לאלונה בן עיון בדוא"ל:    ·      

          03-9371402 

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

 ac.ilalonaba@ariel. : יש לשלוח אותו לכתובת האימייל

 

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

http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/portal-for-research-and-development
http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/funding-opportunities-external/research-authority-online-kolkore
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

