
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

12.11.18 - 19.11.18 

 ♦הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה ♦ 

 

 בית הספר לתקשורת הפקולטה למדעי הטבע הפקולטה להנדסה

בית הספר 
 לארכיטקטורה

בית הספר למדעי 
 הבריאות

הפקולטה למדעי החברה 
 והרוח

 

 טבלת קולות קוראים

 

 מתאים לפקולטות קול קורא

 

Russian Foundation for Basic 

Research (RFBR) 

♦ 

Ministry of Science and 

Technology of Israel (MOST) 

 

The Fifth Israeli- Russian 

Scientific Research Program 

Call for Joint Project Proposals 

For the Years 2019-2021 

 

 

 

 (ISFהקרן הלאומית למדע )

הקרן הלאומית למדעי הטבע בסין 

(NSFC) 

 

 מענק מחקר בתכנית
 ישראל -סין 
 2019תש"פ, ינואר  -מחזור שביעי 

 
 



 

 

 המועצה להשכלה גבוהה

 הוועדה לתכנון ולתקצוב

 
 מצטיינים דוקטורנטים לבתר המלגות תכנית

 קוונטיים וטכנולוגיה מדע בחקר
 

 

 

 האגודה הישראלית לאקולוגיה
 ולמדעי הסביבה

 
 תכנית יישום מדע בממשל -ממשק 

 
 ♦מחזור ט' ♦ 

 

 
 

 

Autism Speaks 
 

Research on Central Auditory 

Processing Disorders     

 ♦ Pilot Grant ♦ 
 

LOI - up to two pages ** 

 

 

 עדכונים ותזכורות

 

 (ISFהקרן הלאומית למדע )

 (NRFהקרן הלאומית למחקר בסינגפור )

 

 מענק מחקר בתכנית

 ישראל-סינגפור

 2019מחזור תש"פ, ינואר 

 

 ** טופס הגשת תקציב מעודכן **

 

 

 
 מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום

 ההיערכות למצבי חירום

 
 מתגלגלים אסונות עם התמודדות

 וכנס בינלאומית סדנא

 ** פרטים נוספים **

 



 

 
Association for Computing 

Machinery (ACM) 

 

ACM Software System Award 

 

** Reminder ** 
 

 

 

Citizens United for Research in 

Epilepsy (CURE) 

 

** Reminder ** 
 

CURE Epilepsy Award 

 

 

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 רשות המחקר

 

 תזכורת ** **
 

 2018/4 קורא קול

 באוניברסיטה מחקר לעידוד 

 בכיר סגל חברי

 

 

 

 הודעות רשות המחקר

 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות 

       

 
 

 

 
 



 

Russian Foundation for Basic Research (RFBR) 

♦  

Ministry of Science and Technology of Israel 

(MOST) 

 
The Fifth Israeli- Russian- Scientific Research Program 

Call for Joint Project Proposals 

For the Years 2019-2021 

 
Within the framework of the Work Plan for Support of Joint Russian–Israeli 

Scientific Research Projects, for the Years 2019 - 2021 on scientific cooperation, 

the Russian Foundation for Basic Research, the Russian Federation and the 

Ministry of Science and Technology, the State of Israel  announce the opening of 

a new Call for Proposals within the existing Russian-Israeli cooperation program 

on science and technology. 

 

RFBR and MOST are providing financial support for joint research activities 

carried out by Russian and Israeli researchers. 

 

Research Fields:  

1. Health:  Health Informatics.  

 

2. Functional Materials: 

A. Innovative functional bio-materials; 

B. Innovative functional Nano-materials for medical applications. 
 

Budget and period: Up to $126,000 , for a three-year period. 

 

RA Deadline: 31.1.19 

Deadline: 14.2.19 

As technical problems are possible, it is strongly recommended to submit the 
application well in advance of the application deadline. 

 

Call for Proposals   Web Page   הסכם   Application Form   Back to Table 

 

 
 

 

 

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/1_most_rfp20181112/he/RFBR-Israel%20Joint%20Scientific%20Program%20-%20Call%20for%20Proposals.docx
https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/1_most_rfp20181112
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/1_most_rfp20181112/he/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%93%D7%95-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%9C-3%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D.docx
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/1_most_rfp20181112/he/Application%20Form-Israel-Russia%202019.docx


 

 
 

 (ISFהקרן הלאומית למדע )

 (NSFCהקרן הלאומית למדעי הטבע בסין )
 

 מחקר בתכניתמענק 

 ישראל -סין 

 2019תש"פ, ינואר  -מחזור שביעי 

 
 (NSFCהתכנית מופעלת הודות להסכם שיתוף פעולה בין הקרן הלאומית למדעי הטבע בסין )

 והקרן הלאומית למדע וממומנת ע"י ממשלות סין וישראל, באמצעות שתי הקרנות. 
 .כל קרן מממנת את החוקר הראשי של ארצה לפי כלליה

 

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

 

  : תחומי מחקר

Chemistry , Physics , Mathematics , Computer sciences , Nanotechnology,  

Earth sciences 

 , לתקופה של שלוש שנים. ₪ 350,000: תקופה ותקציב

 

o רק בקשה השונה באופן מהותי, מבקשה שהוגשה/ממומנת ע"י הקרן או ניתן להגיש לקרן אך ו
 .גוף אחר בארץ ו/או בחו"ל

 

  20.12.18תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (13:00)עד השעה  20.12.18תאריך אחרון להרשמה להגשת בקשה: 

 (13:00)עד השעה  3.1.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה    להרשמה והגשה   עמוד הבית    אנגלית  -קול קורא    קול קורא

 
    

 

 

 

 

 

 

https://www.isf.org.il/Files/GuidelinesISF_NSFC_Heb_633_1.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2018/Call_for_Proposals_ISF_NSFC_China_7thRound_Eng_3.1.19.pdf
https://www.isf.org.il/#/support-channels/29/10
https://login.isf.org.il/?v=20170910


 

 
 

 המועצה להשכלה גבוהה
 הוועדה לתכנון ולתקצוב

 
 מצטיינים דוקטורנטים לבתר המלגות תכנית

 קוונטיים וטכנולוגיה מדע בחקר
 

 הוועדה קוונטיים, החליטה וטכנולוגיה מדע לנושא ת"לות המייעצת ההיגוי וועדת להמלצות בהמשך

 קוונטיים וטכנולוגיה מדע בחקר מצטיינים דוקטורנטים לבתר מלגות תכנית לכונן ולתקצוב לתכנון

 .ט"מתשע החל

 

 רלוונטיים פיזיקה, ותחומים ,המחשב מועמדים מהתחומים: מתמטיקה, מדעי : תחומי מחקר

 הבתר בהשתלמות המיועד רםמחק שתחום, החיים ומדעי ההנדסה, המדויקים מהמדעים נוספים

 :הבאים התחומים תתי משבעת באחד הוא דוקטורט
 

 קוונטי חישוב .1

 קוונטית תקשורת .2

 קוונטיום מערכות באמצעות סימולציה .3

 )תאוצה קוונטיים ומדי מגנטי, שדה אטומיים, מדי שעונים כגון(קוונטיים  וחיישנים מכשור .4

 להצגת תכונות קוונטית, מהונדסים וחומרים טופולוגיים חומרים קוונטיים )כגון חומרים .5

 )מיוחדות

 עתידית לטכנולוגיה השלכה עם הקוונטים תורת יסודות .6

 חדשנית קוונטית וטכנולוגיה מדע .7

 

 .לשנה, לתקופה של שנתיים $ 60,000: תקופה ותקציב

 

 או  ומנחה מארח מוסד להם יש כבר ההגשה מועד שעד מועמדים למלגה כמועמדים יוגשו 

 זה בנושא להתארגן יוכלו אך ומנחה מארח מוסד להם אין עדיין ההגשה מועד שבעת מועמדים

 עד

 .)הרלוונטיים המסמכים להגיש יידרשו )ואז 15.3.2018

 

 1.1.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 15.1.19 תאריך הגשה לקרן:

 



 בחזרה לטבלה    טופס דיווח   הגשת מועמדותטופס   תקנון    קול קורא

 
 

 
 

 האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה
 תכנית יישום מדע בממשל -ממשק 

 ♦מחזור ט' ♦ 
 

 הממשלה.  במשרדי יישומידוקטורט -פוסט תכנית היא

 לפעול אותם ומכשירה תחומים, ממגוון מצטיינים שלישי בוגרי תואר של מנהיגות מגבשת התכנית

 בתחומים ההחלטות קבלת את תהליך לשפר היא ממשק הציבורי. מטרת במגזר אפקטיבי באופן
 בתחומי המדיניותקובעי  ובין המדעית הקהילה בין שיח-דו החיים בישראל, ולקדם לאיכות הנוגעים
 .הסביבה

 
 תואר ובוגרות בוגרי ומזמינה פעילותה תחומי את משמעותי השנה תכנית ממשק מרחיבה באופן

 שלישי
. למידע נוסף, הנכם מוזמנים להשתתף 'ט למחזור מועמדות להגיש שונים אקדמיים מתחומים

 באחד מהמפגשים למתעניינים שיתקיימו בקרוב.
 

 :מפגשי מתעניינים
 
 17:00, בשעה 12.11.18: יתקיים בתאריך רסיטת בן גוריון בנגבאוניב 

 . 70: אולם ברקן, בנין .מיקום

 
 18:00, בשעה 18.12.18: יתקיים בתאריך אביב-אוניברסיטת תל. 

  . 105הספר לסביבה ולמדעי כדוה"א ע"ש פורטר , חדר -: ביתמיקום

 
 תאריך סופי יעודכן בהמשך.מכון ויצמן למדע : 
 
 

 17.12.18תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 31.12.18 תאריך הגשה לקרן:

 

 בחזרה לטבלה   שאלות נפוצות    מידע נוסף והרשמה לתכנית   מודעה

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2018/Call_for_Proposals_Council_for_Higher_Education_PostDocs_15.1.19.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2018/Call_for_Proposals_Council_for_Higher_Education_PostDocs_15.1.19_Takanon.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2018/Call_for_Proposals_Council_for_Higher_Education_PostDocs_15.1.19_CandidateApplication.docx
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2018/Call_for_Proposals_Council_for_Higher_Education_PostDocs_15.1.19_TofesDivuakh.docx
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2018/Call_for_Applications_MimshakPostDoc_12.2018.pdf
http://www.mimshak.org.il/apply/#form
http://www.mimshak.org.il/qa/


 

 
 

Autism Speaks 
 

Research on Central Auditory Processing Disorders  ♦   ♦ 

Pilot Grant 
 

LOI - up to two pages ** 

 

Autism Speaks, with generous support from the Royal Arch Masons, anticipates 
funding a pilot grant award, focused on understanding, evaluating and/or treating 
individuals with central auditory processing disorder (CAPD), particularly as it 
relates to co-occurring autism spectrum disorder (ASD). 
 
Autism spectrum disorder (ASD) is often associated with co-occurring conditions 
that can compromise physical and mental health and impact behavior, 
development and educational outcomes. Identification and treatment of those co-
occurring conditions is often complicated by the core impairments that 
characterize ASD. Furthermore, the underlying biology of ASD can affect the 
manifestations of these conditions and their response to treatment. 
 
CAPD, also known as auditory processing disorder (APD), includes a range of 
conditions within the ear and brain that affect the way individuals process 
information that they hear.  
 
Research Fields: Understanding, evaluating and/or treating individuals with 

central CAPD, particularly as it relates to co-occurring autism spectrum disorder 

(ASD). 

 

This RFA seeks proposals for research that will elucidate the relationship of 

auditory processes to neurobehavioral manifestations, the potential for treatments 

directed at auditory processes pathology to improve neurobehavior and the best 

clinical approaches to the evaluation and treatment of CAPD. 

 

 Proposals should advance the clinical management of CAPD and 

associated neurobehavioral challenges, either by clinical assessment 

research, clinical intervention research or by identifying pathophysiologic 

mechanisms that are amenable to clinical translation in the very near term. 

 

 Applications that include the availability of better treatments both for 

underlying pathology as well as co-existing conditions that decrease 

quality of life for those with autism will be of particular interest. 

 



 

Budget and period: $ 60,000 , for a period of one year. 

 

 ORCID profiles – Autism Speaks policy requires all applicants and mentors 

to obtain ORCID profiles. Link to Help document. 

 

RA Deadline (LOI): 28.11.18 

Deadline (LOI): 12.12.18 (8pm EST) 

 

Call for Proposals   Announcement   Apply Online    Home Page    Back to Table 

 

 

 •●♦  עדכונים ותזכורות  •●♦

 
 

 
 

 (ISFהקרן הלאומית למדע )

 (NRFהקרן הלאומית למחקר בסינגפור )
 

 מחקר בתכניתמענק 

 ישראל-סינגפור

 2019מחזור תש"פ, ינואר 

 ** טופס הגשת תקציב מעודכן **

 

  : תחומי מחקר

Bio Information , Microbiology , Biochemistry , Biophysics and Mechanobiology 

 18.12.18תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 (13:00)עד השעה   20.12.18תאריך אחרון להרשמה להגשת בקשה: 

 (13:00)עד השעה   3.1.19תאריך הגשה לגוף המממן: 

 בחזרה לטבלה   טופס הגשת תקציב  להרשמה והגשה   עמוד הבית  קול קורא

 

 

http://media.autismspeaks.org/science/orcid_help_and_faq.pdf
http://media.autismspeaks.org/science/RAM_CAPD_RFA_2019.pdf
http://act.autismspeaks.org/site/MessageViewer?em_id=11937.0&dlv_id=16355
https://science.grants.autismspeaks.org/login.php
https://www.autismspeaks.org/
https://www.isf.org.il/Files/GuidelinesISF_NRF_Heb_631_1.pdf
https://www.isf.org.il/#/support-channels/40/10
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2018/Call_for_Proposals_ISF_NRF_SingaporeBudgetForm.xls


 

 
 

 מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום
 ההיערכות למצבי חירום

 
 מתגלגלים אסונות עם התמודדות
 וכנס בינלאומית סדנא

 
 ** פרטים נוספים **

 
מקרי חירום בחברה המודרנית עלולים להתפתח לאסונות רחבי היקף והשלכות, בשל אפקט 

הדומינו: רעידת אדמה עלולה לגרום שריפות ומגיפות, ואסונות טבע יכולים להתפתח למשברים 

 -מבנה הכלכלה המודרנית, השלכות המשבר יכולות להחריף את אי חברתיים, כאשר בשל 

 .היציבות השלטונית

 

יחד , מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום לאומי נערך בחסות-הכנס הבין

 . dim2sea פרויקט עם

 
  ,17:15 - 09:00, בין השעות  28.11.18הסדנא תתקיים ביום רביעי . 

 .הסדנא פתוחה לקהל החוקרים העוסקים בתחום ולאנשי שטח ותתקיים בשפה האנגלית

  232אמאדו, חדר, הטכניון, חיפה ערים, בניין ותכנון לארכיטקטורה מיקום: הפקולטה

 

  09:00-14:30 , בין השעות 29.11.18הכנס יתקיים בתאריך. 

  .בתחום ומתעניינים העוסקים ולכל הרחב, לחוקרים לקהל פתוח כנס

 , הטכניון, חיפה.6מיקום: הפקולטה להנדסת מכונות, אודיטוריום קאהן 

 
 .ם"רמב החולים ובבית חיפה עיריית של החירום במרכז לסיור להרשמה

 
  אנגלית -תיאור ותכנית   עברית  -תיאור ותכנית האירועים   עמוד הבית

 בחזרה לטבלה   )ללא תשלום(הרשמה לכנס 

 

 

http://muchanut.haifa.ac.il/index.php/he/
https://dim2sea.huji.ac.il/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiJIMkR_4ZpYe-gL3N4o6qr8cLWJc1ucdSZHz7gDQ7XtjgwQ/viewform
http://muchanut.haifa.ac.il/index.php/he/events-heb/2-uncategorised/103-2018-10-23-09-37-58
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2018/Call_for_Participation_National_Center_Emergency_Readiness_Conference_11.2018.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2018/Call_for_Participation_National_Center_Emergency_Readiness_Conference_Eng.11.2018.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf370iCNoro7kLcrWgJizwnCH-F7cBPbmCRJ1wPnpbT6vDjGA/viewform


 
 

Association for Computing Machinery (ACM) 
 

ACM Software System Award 
 

** Reminder ** 
 

The Software System Award recognizes an institution or individual(s) for 

developing a software system that has had a lasting influence on computing, as 

reflected in contributions to concepts, commercial acceptance, or both.The award 

is presented each June at the ACM Awards Banquet 

 

Selection Criteria: Nominations will be reviewed for the evidence they provide of 

significant conceptual impact, widespread adoption and use (including open 

source or commercial offerings), influence on related developments, contribution 

to infrastructure, and effective transition from theory to practice. 

 

Prize value: A prize of $35,000 plus travel expenses to the banquet. 
 

 

RDA Deadline: 1.1.19 

Deadline: 15.1.19 
 

Call for Nominations   Home Page    Back to Table 
 

 
 

 
 

Citizens United for Research in Epilepsy (CURE) 
 

** Pre-Announcement ** 
 

Letter of Intent no longer than two pages ! 

 
CURE awards grants for novel research projects to prevent epilepsy related to 

post-traumatic epilepsy, advancing the search for a cure, eliminating treatment 

side effects, and reversing deficits caused by frequent seizures.  

CURE Epilepsy Award 

CURE’s investigator-initiated grants program seeks to push the envelope and 

accelerate promising research leading to disease-modifying breakthroughs for 

people living with epilepsy. 

 

CURE prioritizes highly innovative, risky, paradigm-shifting projects that address 

https://awards.acm.org/software-system/nominations
https://www.acm.org/


CURE’s mission to cure epilepsy, affirming our core belief that the only acceptable 

final goal is “no seizures, no side-effects.” 

 
Research Fields:  Priority Areas: 
 

 Transformative research to enhance our understanding of the cellular, 

molecular, genetic and systems-level mechanisms that lead to any of the 

epilepsies, facilitating the continued investigation of disease-modifying or 

preventative strategies  

 Innovative approaches that can prevent, modify and/or arrest the development 

of acquired epilepsy after stroke, tumor, viral infection, etc. 

(Excluding epilepsy as a result of head injury.) 

 Research that will inform the development of novel therapies to prevent onset 

or halt the progression of the severe pediatric epilepsies  

 Research focused on new, effective treatments for the >30% of the epilepsy 

population who are pharmacoresistant  

 Novel research that furthers our understanding of the causes and ultimate 

elimination of SUDEP 

 

 Translational, clinical, and clinically-informed basic research that will facilitate 

elevated understanding of the cellular-, molecular-, and systems-level 

mechanisms that underlie the relationships between sleep and epilepsy. 

 

Budget and Period: Up to $250,000 , over 2 years. 

 
RFP will open on November 2018 

Deadline(LOI): January 2019 

Deadline(Full): April 2019 

 
Call for Proposals   Web Page    Apply via proposalCENTRAL  
 
Grant Process    Home Page   Back to Table 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.cureepilepsy.org/our-research/for-researchers/grant-opportunities
https://proposalcentral.altum.com/
https://www.cureepilepsy.org/our-research/for-researchers/grant-process
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 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 רשות המחקר
 

  בכיר סגל חברי - באוניברסיטה מחקר לעידוד 2018/4 קורא קול
 

 ** תזכורת **

 

 המחקר הצעות של ההגשות את ולקדם באוניברסיטה, המחקר את כחלק מהמאמצים לעודד

 לגופים

 .ט"תשע לשנת רבעוני קורא קול מפרסמת המחקר רשות חיצוניים, מממנים

 

 .הראשונים בשלביו מחקר למימון באוניברסיטה, בכיר סגל לחברי מיועד זה מענק

  .חיצוניים מימון לגופי שיוגש יותר נרחב למחקר תשתית זה יהווה שמחקר המטרה

 
 :סף תנאי

 למענק בקשה מלהגיש מנוע חיצוני מימון לגוף מחקר הצעת האחרונות בשנתיים הגיש שלא חוקר

 .זה

 בשנת ששהו סגל לחברי וכן באוניברסיטה שנה עד חדשים סגל לחברי מתייחס אינו זה תנאי)

 שבתון

 האחרונה(. בשנה

 
 : כל התחומים. תחומי מחקר

 
 לתקופה של שנה אחת. ₪ 20,000עד   :תקופה ותקציב

 

 נוסף מענק לקבל יוכל לא מהאוניברסיטה, האחרונה בשנה מחקר מענק שקיבל סגל חבר 
 .במקביל

 

 מחקריות תפוקות גונן, רכזת לגב' טלי המחקר לרשות לפנות ניתן נוסף בירור לצורך 
 .talig@ariel.ac.il , וכן במייל  9758906-03 :בטל

 
 18.11.18 תאריך הגשה לרשות המחקר:

 בחזרה לטבלה   הנחיות לפורטל רשות המחקר   טופס   קול קורא
 

 

 

 

 

 

 

mailto:talig@ariel.ac.il
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2018/Call_for_Proposals_Ariel_IdudMehkar_18.11.18.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/call_for_Proposals/call_for_proposals_2018/501_13edP_9.5.18.doc
http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/portal-for-research-and-development


 

 

 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,
 

 לתשומת לבכם, מספר הודעה מטעם רשות המחקר:

 
 :עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות

חוקרים שבכוונתם להגיש הצעת מחקר באנגלית לקרן חיצונית, יכולים להגיש בקשה לעריכה 

 .ד"ר מיכאל מעוזמדעית לעורך של הרשות למחקר ופיתוח, 

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

 .קרשימו לב, על ההצעה להיות מוכנה במסגרת מגבלות הזמן של הקרן ורשות המח

 

 בחזרה לטבלה

 

 
 

 קרנות מתעדכנות בהן קולות קוראים פעילים

 קרנות פנימיות -אפשרויות מימון 
 

 

 אתר רשות המחקר

 הנחיות כלליות

 

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

          03-9371402 

ולהחתימו  טופס בקשה למימון משלים במקרים בהם נדרש מימון משלים, יש למלא את   ·

 ac.ilalonaba@ariel. : לאחר מכן יש לשלוח אותו לכתובת האימייל כנדרש.

 

 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

