
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

22.10.18 – 29.10.18 

 ♦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

 

 המודיעין )מל"מ(המרכז למורשת 

אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה 

 )ע"ר(

 

 2019מלגות "קרן ענבר" לשנת  -קול קורא 

 

 

 

 

 משרד המדע והטכנולוגיה

 

 11/2018קול קורא 

בתחרויות בינלאומיות בתחומי להשתתפות 

 2019המדע, הטכנולוגיה והחדשנות בשנת 

 

 

 

 משרד ראש הממשלה

המועצה האזורית להנצחת זכרם ופועלם 

 של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה

 
 



 

פרס נשיא המדינה ופרס ראש הממשלה 

 2019 -ט לשנת התשע"

 

 

The State Committee on Science 

and Technology of the Republic 

of Belarus (SCST) 

The Ministry of Science and 

Technology of Israel (MOST) 

 

The First Belarusian-Israeli Scientific 

Research Program: 

 

Call for Joint Project Proposals 

For the Years 2019-2020 

 

 
 

 

The British Society for 

Antimicrobial Chemotherapy 

(BSAC) 

 

Call for 2017 Research Grant 

Applications 

 

 

 קולות קוראים פנימיים

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 רשות המחקר

 

 2018/4 קורא קול

 בכיר סגל חברי - באוניברסיטה מחקר לעידוד

 

 

 עדכונים ותזכורות

 
Rivkin Center for Ovarian Cancer 

 
Pilot Study Program 

♦ 
Scientific Scholar Award 

 

** Call Opened and Updated ** 

 



 

 

The Environmental Research & 

Education Foundation (EREF) 

 

Request for Proposals: 

Research in Sustainable Solid Waste 

Management 

 
** Deadlines Updated ** 

 

`  

 

 הודעות רשות המחקר

 

 

 

 

 (ISFהקרן הלאומית למדע )
 

 ** לתשומת ליבכם **

 
 23.10.18 ביום שלישי, בתאריך    

 נסגרת ההרשמה להגשת הצעות למסלולים הבאים:

 ♦ מענק מחקר אישי  ♦ 

 ♦  מענק ביכורה אישי  ♦

 וודאו כי הנכם רשומים למסלול המתאיםאנא 

 לפרטים
 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות 

       

 
 

 

 

https://www.isf.org.il/#/support-channels/1/10
https://www.isf.org.il/#/support-channels/7/10
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2018/ISF_2019.20_Newsletter_12.9.18.pdf


 

 
 

 המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(
 אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה )ע"ר(

 

 2019מלגות "קרן ענבר" לשנת  -קול קורא 

 
סנטר,  בדיזינגוף בפיגוע נרצחה ד, אשר"הי עטיה ענבר של לזכרה ענבר" הוקמה קרן"

 . 1996 בפורים

 בחודש שמתקיים ד,"הי עטיה לענבר השנתי הזיכרון בטקס מוענקים והפרסים המלגות

 , 2019מרץ

 חברים, וחברי המשפחה, בני בנוכחות קלצקין","אביב, אולם  ישראל, תל ארץ במוזיאון

 .מודיעין למורשת המרכז

 

 ולמעשים מחקר ופרויקטים רלוונטיים לעבודות ופרסים מלגות מעניקה הקרן: תחומי מחקר

 עם הטרור. בתחום ההתמודדות לציון ראויים

 

 :המלגות תוענקנה לזוכים בקטגוריות הבאות

 .עבודת גמר לתואר מתקדם )מתואר שני ומעלה( במוסד אקדמי 

 .עבודת מחקר או ספר עיון שכתיבתו הושלמה 

  או יצירה בתחום התקשורת הציבורית )כתוכנית טלוויזיה ורדיו, תחקיר עיתונאי, עבודה

 פובליציסטיקה(, או מתחום התרבות )כהצגה, סרט, תערוכה, ספרות יפה(.

  עשייה / מיזם פעיל )אישי או קבוצתי(, שלהם תרומה לקהילה בתחום ההתמודדות מול

 טרור.

 

 .₪ 7,500: גובה המלגה

 

מודנה לעיון בספריית המל"מ בגלילות ותפורסמנה באתר האינטרנט של העבודות הזוכות תע

 קרן ענבר )על פי שיקולי הנהלת הקרן(.

 
  03-5497019  בטל' המודיעין למורשת המרכז אל לפנות ניתן נוספים לפרטים

 .tmlm@intelligence.org.il ל "דוא

 

 בחזרה לטבלה  דף הבית    הודעה   קול קורא

 

mailto:tmlm@intelligence.org.il
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2018/Call_for_Proposals_Modiin_Inbar_2_2019.pdf
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2018/Call_for_Proposals_Modiin_Inbar_2019.pdf
http://www.keren-inbar.org.il/


 

 
 

 משרד המדע והטכנולוגיה
 

 11/2018קול קורא 

 מי המדע,להשתתפות בתחרויות בינלאומיות בתחו

 2019הטכנולוגיה והחדשנות בשנת 

 

משרד המדע והטכנולוגיה מפרסם בזאת קול קורא להגשת בקשות למימון נסיעה לצורך 

השתתפות באירועי גמר תחרויות בינלאומיות בתחומי המדעים והטכנולוגיה המתקיימים מחוץ 

 לעידוד מצוינות במדע, טכנולוגיה וחדשנות. 2019בשנת למדינת ישראל )חו"ל( 
 

המשרד רואה חשיבות גדולה בהשתתפות בתחרויות בינלאומיות בחו"ל בתחומי המדעים 

והטכנולוגיה, במטרה לקדם בני נוער וסטודנטים למצוינות ולהישגים ברמה הגבוהה ביותר, 

מנת לקדם את הישגי המדע תוך חשיפה לתוצרי המתחרים ולסטנדרטים בינלאומיים, ועל 

 הישראלי ולשמר את מעמדה של מדינת ישראל כמעצמת ידע פורצת דרך.

 

 : תחומי המדעים והטכנולוגיה.תחומי מחקר

 

 . ₪ 700,000: התקציב הכולל לקול הקורא הוא תקציב

 .₪ 400,000: התקציב עבור התחנה הראשונה הינו לקול הקורא שתי תחנות

 ה השנייה.יתרת התקציב תועבר לתחנ

 לפירוט גודל המימון עבור ההוצאות השונות, אנא עיינו במסמך הקול הקורא.

 

  על המציע לבחור את תחנת ההגשה בהתאם למועד קיום התחרות, ובלבד כי התחרות

יום לפחות מהמועד האחרון להגשה באותה תחנת  21-מתקיימת במועד המרוחק ב

 הגשה.
 

  פים וממונה אחד על המשלחת.משתת 29גודל המשלחת המכסימלי יהיה 
 

 28.11.18תאריך הגשה לרשות המחקר )תחנה ראשונה(: 

 (12:00)עד השעה  12.11.18תאריך הגשה לקרן )תחנה ראשונה(: 

 

 17.3.19תאריך הגשה לרשות המחקר )תחנה שנייה(: 

 (12:00)עד השעה  1.4.19תאריך הגשה לקרן )תחנה שנייה(: 

 

 בחזרה לטבלה    עמוד הבית    מודעה  קול קורא 

 
 

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20181022/he/%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%2011-2018%20%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202019.docx
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20181022/he/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D%20%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%2011-2018%20%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%20.docx
https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/most_rfp20181022


 

 
 

הממשלה משרד ראש  

 המועצה האזורית להנצחת זכרם ופועלם של נשיאי ישראל

 וראשי ממשלותיה
 

2019 -פרס נשיא המדינה ופרס ראש הממשלה לשנת התשע"ט   
 

המועצה האזורית להנצחת זכרם ופועלם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה מזמינה את קהל 

 החוקרים להגיש מועמדות לפרס נשיא המדינה ופרס ראש הממשלה לשנת תשע"ט.

 

ה בטקס האזכרה הממלכתי המרכזי הפרסם יוענקו על ידי נשיא המדינה וראש הממשל

 .7.4.19המשותף להנצחת זכרם של נשיאי ישראל וממשלותיה, ביום ראשון, 

 

הפרסים יוענקו על עבודות או יצירות בתחום המחקר ו/או האמנות ו/או כל   :תחומי מחקר

פעילות בתחום החינוך, החברה או הכלכלה, הקשורות קשר ישיר והדוק לדמותו, להגותו או 

 עלו של אחד מן האישים המונצחים.לפו

  פרס בנושא הקשור בהנצחת דמותו או בתחום פעולתו של נשיא המדינה יצחק בן צבי

 ז"ל.

  פרס בנושא הקשור בהנצחת דמותה או בתחום פעולתה של ראש הממשלה גולדה

 מאיר ז"ל.

 

 כ"א. ₪ 50,000: שני פרסים, בגובה גובה המענק

 לשני זוכים.ועדת הפרס רשאית לחלק הפרס 

 

 17.12.18תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 1.1.19תאריך הגשה לקרן: 

 

 בחזרה לטבלה   קול קורא

 
 

 

 

 

 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2018/Call_for_Proposals_Pras_RoshHamemshala_Nasi_2019.jpg


 

  

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 רשות המחקר
 

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

 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

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

 .זה למענק

 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

 

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

 .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


 

The State Committee on Science and 

Technology of the Republic of Belarus 

(SCST) 

The Ministry of Science and Technology of 

Israel (MOST) 

The First Belarusian-Israeli Scientific Research Program 

Call for Joint Project Proposals 

For the Years 2019-2020 

 

Within the framework of the Belarusian-Israeli scientific cooperation, the State 

Committee on Science and Technology of the Republic of Belarus (SCST) and 

the Ministry of Science and Technology of the State of Israel (MOST) are glad 

to invite researchers and scientists to submit joint proposals for research 

projects carried out by scientists from both countries.  

 

Projects must be conducted by collaborating Israeli and Belarusian scientific 
research teams. 
 

Research Fields: Belarusian-Israeli research teams are invited to submit joint 

proposals for research projects in any of the following areas: 

 Digital agriculture- Big data, ICT, Artificial Intelligence, machine learning 

and deep learning related to agriculture.  

 Social Sciences - Methodologies and models for shaping national 

scientific policy. 

 

Budget and Period: Funding will be provided for a period of two years and will 

be approved on an annual basis. 

 Digital agriculture - up to $ 80,000  

 Social Sciences - up to $ 40,000  



Research projects should be planned on a two-year basis beginning 

approximately at the third quarter of 2019. 

 

RDA Deadline: 3.1.19 

Deadline: 17.1.19 

 

Call for Proposals    Web Page    Application Form    Biannual Agreement 

Back to Table 

 

 
 

The British Society for Antimicrobial 
Chemotherapy (BSAC) 

 
Call for 2017 Research Grant Applications 

 
The British Society for Antimicrobial Chemotherapy (BSAC) is an inter-
professional organization which promotes antibiotic education, research and 
leadership. In the center of its mission is saving lives through appropriate use 
and development of antibiotics. 
 
Research Fields: Priority Areas in 2018: 
 

 Diagnostics: 
 

o More optimal/effective use of antimicrobials through PK/PD 
in clinical practice 

 
o Prognostic markers of bacterial infection (i.e. when is an 

antibacterial indicated?) 
 
o Prognostic markers of infection with microorganisms 

resistant to first-line empirical treatment regimens (i.e. When 
is a broad-spectrum antibacterial indicated?) 

 
o Can better use of existing or new laboratory diagnostics 

including biomarkers support better stewardship across 
healthcare communities, with special reference to Virology 

 

 Antimicrobial Stewardship: 
 

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20181021/he/Belarus-Israeli%201st%20Joint%20Scientific%20Program%20-%20Call%20for%20Proposals.docx
https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/most_rfp20181021
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20181021/he/Application%20Form-Israel-Belarus%202019.docx
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20181021/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%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D.doc


o The impact of resistance or antimicrobial consumption 
surveillance on patient outcomes in community, long term 
care and acute facilities 

 
o Innovative promotion of behaviour change science in 

prescribing in all healthcare settings 
 

o Impact of educational solutions / guidelines etc. on 
stewardship practice / infection treatment outcomes [could 
be systematic review] 

 
o Impact of sepsis campaigns on optimal antibiotic use / 

stewardship or use of “older agents” used in stewardship on 
clinical outcomes 

 

 Virology: 
 

o Targeting viruses with pre-existing resistance to licensed 
therapies 

 
o Antibiotic Adjuvants: Antibiotic adjuvants i.e. resistance 

breakers (such as efflux pump inhibitors, uptake enhancers 
e.g. polymyxin B nonapeptide) 

 
o Molecular Mechanisms of Antimicrobial Resistance(including 

bacteria, fungi, parasites and viruses) 
 

 Informatics:  

o Computational approaches to understand and combat antimicrobial 

resistance, including global epidemiology of infectious diseases and 

antimicrobial resistance, computer aided drug design, electronic 

approaches for improved antimicrobial stewardship. 

 
 

Applications are also invited under the usual BSAC Areas of Interest: 
 

 Mechanisms of antibacterial action 

 Mechanisms of antibacterial resistance 

 Antiviral resistance 

 Antiviral 

 Antifungals 

 Antibiotic methods 

 Antibiotic prescribing 

 Antibiotic therapy 

 Antiparasitics 

 Evidence based medicine / Systematic reviews 
 
Whenever possible projects should be cross disciplinary and take account of 
the One Health Agenda (Uniting human and Veterinary Medicine). 
 
Budget and Period: Up to £ 50,000 per project, for a period of one year. 

 



 
RA Deadline: 15.11.18 

 

Deadline: 29.11.18 (23:59 GMT/UK time) 

 
Call for Proposals    Terms and Conditions    Apply Online     Application Form 
 
Back to Table 
 

 

 •●♦  עדכונים ותזכורות  •●♦

 
 

 
 

Rivkin Center for Ovarian Cancer 
 

** Call Opened and Updated ** 

 
The Rivkin Center was founded by renowned Swedish Cancer Institute medical 

oncologist Saul E. Rivkin, MD, in memory of his wife, Marsha, who lost her life 

to ovarian cancer. The organization is a joint partnership with Swedish Medical 

Center and the Fred Hutchinson Cancer Research Center of Seattle, 

Washington. 

 

Pilot Study Program 
 

The Rivkin Center for Ovarian Cancer is announcing funds for approximately 

twelve Pilot Study Program awards to be allocated based on scientific merit. 

 
Research Fields: All areas of ovarian cancer research. 

Projects designed to analyze data from already funded clinical trials will be 

considered. 

 

Funding priority will be given to proposals that are: 

 Innovative 

 Multidisciplinary  

 Likely leading to submission of grant applications for independently 

funded 

investigations  

http://www.bsac.org.uk/funding/research-grants/
http://bsac.org.uk/funding/
https://mc.manuscriptcentral.com/bsacgrants
http://www.bsac.org.uk/wp-content/uploads/2018/10/BSAC-ResearchApplicationForm-1.docx
https://www.rivkin.org/tributes/rivkin/
https://www.swedish.org/
https://www.swedish.org/
https://www.fredhutch.org/


 Conveying translational research potential 

 
Budget and Period: $75,000 for a one year period. 

 
 

RDA Deadline: 19.11.18 

Deadline: 3.12.18 (5pm EST) 

Call for Proposals   Web Page   Guidelines   Apply via proposalCENTRAL 

Home Page    Back to Table  

 
 

Scientific Scholar Award 
 

Scientific Scholar Awards are intended to assist promising laboratory and 

clinical scientists in pursuing a career as an independent investigator in ovarian 

cancer research. 

 
Research Fields: All areas of ovarian cancer research. 

 
Budget and Period: $120,000 for a two-year period. 

 

RDA Deadline: 19.11.18 

Deadline: 31.12.18 (5pm EST) 

Call for Proposals   Web Page  Guidelines  Apply via proposalCENTRAL 

Home Page   Back to Table 

 

 

The Environmental Research & Education 

Foundation (EREF) 

Request for Proposals: 
Research in Sustainable Solid Waste Management 

 
** Deadlines Updated ** 

https://www.rivkin.org/wp-content/uploads/2018/09/Pilot-Study-Award-RFA-2019.pdf
https://www.rivkin.org/research/grants/pilot-study-awards/
https://www.rivkin.org/wp-content/uploads/2018/09/Rivkin-Pilot-Study-Award-Guidelines-rev-07-18-for-2019.pdf
https://proposalcentral.altum.com/GrantOpportunities.asp?GMID=167
https://www.rivkin.org/research/apply/
https://www.rivkin.org/wp-content/uploads/2018/09/Scientific-Scholar-Award-RFA-2019.pdf
https://www.rivkin.org/research/grants/scientific-scholar-awards/
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EREF is an non-profit organization and is one of the largest sources of funding 

for solid waste research in North America. EREF is not affiliated with any other 

entity or group and governed by a duly elected Board of Directors.  

Research fields: Pre-proposal topics must relate to sustainable solid waste 

management practices and pertain to the following topic areas: 

 Waste minimization 

 Recycling 

 Waste conversion to energy, biofuels, chemicals or other useful 
products.  This includes, but is not limited to, the following 
technologies: 

o Waste-to-energy 
o Anaerobic digestion 
o Composting 
o Other thermal or biological conversion technologies 

 Strategies to promote diversion to higher and better uses (e.g. 
organics diversion, market analysis, optimized material 
management, logistics, etc.) 

 Landfilling 
 
List of Topics Requiring Approval: 

 Development of life-cycle/process models to evaluate solid waste 

 Evaluating specific applications of pyrolysis/gasification to manage 

niche/minor waste streams 

 Development of specific gasification/pyrolysis techniques or technologies 

 Using algae to create biofuels from waste 

 

Period and Budget: Previously awarded grants have ranged from $15,000 to 

over $500,000 with the average grant amount in recent years being $160,000. 

Typical project durations are about 2 years. 

RA Deadline (Pre-Proposals): 18.12.18 

Deadline (Pre-Proposals): 1.12.18 
 

Call for Proposals   Pre-Proposal Template    Apply Online    Home Page 

Back to Table 

 

 

 הודעות רשות המחקר

 

https://erefdn.org/research-grants-projects/how-to-apply-for-grant/
https://erefdn.org/wp-content/uploads/2015/05/2018-Updated-EREF_Pre-proposal_Template.docx
https://erefscholarships.communityforce.com/Funds/Search.aspx#4371597136646D517975544F5976596D4E73384E69673D3D
https://erefdn.org/


 
 חברי סגל יקרים,

 

 לתשומת לבכם, מספר הודעה מטעם רשות המחקר:

 
 :הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניותעריכת 

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

 .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 
 

 

 אתר רשות המחקר

 הנחיות כלליות

 

 הצעות מחקר יש להעביר לרשות המחקר לאלונה בן עיון בדוא"ל:    ·      

ilalonaba@ariel.ac.  

          03-9371402 

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

 : לאחר מכן יש לשלוח אותו לכתובת האימייל ולהחתימו כנדרש.

alonaba@ariel.ac.il 

 

 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

