
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

26.11.18 - 3.12.18 

 ♦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

 

לפקולטותמתאים  קול קורא  

 

 הקרן הלאומית למדע
 

 רפואה ממוקדת אישית )רמ"א(
 

 

 

 משרד הביטחון 

 המנהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה

 ותשתיות טכנולוגיות

 )מפא"ת(

 

 מפגש התנעה לקראת ההגשה לקול הקורא:

 וגיות למשגר ננו לווייניםטכנול

 

 

 

 מסדר ע"ש זאב ז'בוטינסקי

 

פרס ז'בוטינסקי לספרות ולמחקר לשנת 

 2019תשע"ט 

 

 



 

 

 האגודה הישראלית

 סביבהלאקולוגיה ולמדעי ה

 

 למדעי הסביבה: 47-הוועידה השנתית ה

 קול קורא להגשת תקצירים

♦ 

ומדעי  פרס מפעל חיים בתחום האקולוגיה

 הסביבה

 

 

 

Grifols Scientific Awards 

 

SPIN Program Award: 

Scientific Progress Immunoglobulins 

in Neurology 

 

 
 

 

 

Grifols Scientific Awards 

 

Albus: 

Albumin Awards Program 

 

 

 

Human Animal Bond Research 

Institute (HABRI) 

 
Addressing Evidence-Based Health 

Benefits of Human-Animal Interaction 

 

 

 עדכונים ותזכורות

 

International Nut & Dried Fruit  

Council (INC) 

 

Annual Call for Research Projects 

 
** Links Updated ** 

 

 



 
American Anthropological 

Association (AAA) 

 

Anthropology in Media Award (AIME) 

 
** Reminder ** 

 

 

 
Grifols Scientific Awards 

 

Martin Villar Haemostasis Awards 

 
** Reminder ** 

 

 

 

 הודעות רשות המחקר

 

 

 עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות 

       

 
 

 

 

 

 הקרן הלאומית למדע
 

 רפואה ממוקדת אישית )רמ"א(

 
 בתחום מחקרים של היקף רחב למימון חדשה תכנית על להודיע שמחה למדע הלאומית הקרן

 ,וחולי בריאות למצבי וזיקתם מולקולריים היבטים על , בדגש)א"רמ(ית איש הממוקדת הרפואה

 .רפואיות ודגימות רפואי מידע על נרחבת התבססות תוך

 

 גופים ושל דיגיטלית ישראל )ות״ת(ותקצוב  לתכנון של הוועדה משאבים איגום על מבוססת התכנית

 .קלרמן וקרן הנדיב יד : פילנתרופיים



 

 ובכלל(בריאות  ארגוני עם בארץ המחקר מוסדות של פעולה שיתופי יכללו םמהמחקרי רבים כי צפוי

  .הרפואי המחקר בתחומי לאומיים מיזמים ועם )חולים וקופות חולים בתי אלה

 

 וחולי, בריאות מצבי על ובהשלכותיה אדם בני בין הביולוגית בשונות העוסק : מחקרתחומי מחקר

 אבחון

 אינם מוגבלים אך(השאר  לכלול, בין עשויים התכנית במסגרת שימומנו מחקרים בהן. והטיפול מחלות

 להלן(: לדוגמאות רק

 של פתולוגיות ואבחון הבנה לצורך ייחודיות אוכלוסייה קבוצות של קליני או/ו גנומי מעמיק אפיון .1

 שנבנים או רפואיים קיימים נתונים במאגרי שימוש תוך ,טיפולים של אישית התאמה ולקראת

 עתק. נתוני זה ובכלל המחקר, במסגרת

 רקמתית ופיתוח דינמיקה אבחון, הבנת של במחלות, בהקשר סומטיים גנטיים שינויים של אפיון .2

 חדשים. טיפולים

 בהקשרים רלוונטיים מטבולום או מיקרוביום טרנסקריפטום, פרוטאום, אפיגנום, של אנליזה .3

 אנושיות. למחלות

 בדגימות של שימוש תוך לפתולוגיה תרומתםו ורקמתיים תאיים תהליכים של מנגנונית הבנה .4

 אנושיות. רקמות

 על הבנה שמבוססות בהן, לטיפול או מחלות לאבחון חדשניות מחקריות טכנולוגיות פיתוח .5

 מעמיקה. ביולוגית

 כולל ,וביולוגיים רפואיים נתונים של מתקדם לעיבוד חישוביות פלטפורמות של ויישום פיתוח .6

 במאגרים. שהופקדו ונתונים רהמחק במסגרת שיאספו נתונים

 ייחודיות. הדמיה שיטות פיתוח .7

 .Single Cell Analysis) בודדים תאים של אנליזה על המבוססות מחקריות גישות .8

 

 : תקופה ותקציב

 היא: רפואי מידע עתירי פרויקטים של המימון תקרת 

 .שנים ארבע עד של לתקופה , ₪ 7,000,000 עד

 

 היא: מחקר טכנולוגיות בפיתוח תמקדיםהמ פרויקטים של המימון תקרת 

 .שנים ארבע עד של , לתקופה ₪ 1,750,000 עד

. 

 .היותר לכל ראשיים חוקרים ארבעה עד אחד תכלול מחקר למענק בקשה -
 

 27.12.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

  .בצהריים 13:00 בשעה 31.12.18הוא  בקשות להגשת להרשמה האחרון המועד

 .זה למועד עד בקשה להגשת הרשמה בוצעה לא בורןשע יתקבלו בקשות לא

 (13:00)עד השעה  10.1.19תאריך הגשה לקרן: 

 



 בחזרה לטבלה   תעמוד הבי   קול קורא ונספחים 

 
 

 
 

 משרד הביטחון 
 המנהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתיות טכנולוגיות

 )מפא"ת(
 

 :מפגש התנעה לקראת ההגשה לקול הקורא
 טכנולוגיות למשגר ננו לוויינים

 
 הנכם מוזמנים להשתתף במפגש התנעה לקראת ההגשה לקול הקורא 

 . קול קורא להצעות מחקר באקדמיה" -גיות למשגר ננו לוויינים "טכנולו

 רעיונות ראשוניים לכיווני מחקר  מטרת המפגש היא להציג תפישת מערכת הביטחון,

 ולענות על שאלות החוקרים בהקשר לקול הקורא.

 

 :תכנית המפגש

 השעה הראשונה תוקדש להיכרות עם משרד הביטחון,

 מן לחוקרים להציג רעיונות ראשוניים למחקר ולקיים דיון.ואילו בשעה השנייה יינתן ז

 

 על החוקרים המעוניינים להשתתף להכין מצגת בת שלושה שקפים

 ,הקול הקוראאת נושא המחקר בו הם מעוניינים לעסוק במסגרת  ההמציג

 .16.12.18ולהגיש אותה לרשות המחקר עד התאריך 

 

 ,18.12.18 מפגש ההתנעה יתקיים באוניברסיטת אריאל בתאריך 

 .16:30 - 14:30בין השעות 

 

 ♦  29.10.18פרסום מתאריך ן בקול הקורא, אנא היכנסו ללעיו ♦ 

 

 

 בחזרה לטבלה

 
 

 

 

 

https://www.isf.org.il/Files/GuidelinesIPMP_Heb_637_1.pdf
https://www.isf.org.il/#/support-channels/46/10
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/Newsletter2018/Funding_Opportunities_29.10.18.pdf


 

 

 
 

 מסדר ע"ש זאב ז'בוטינסקי
 

 2019רס ז'בוטינסקי לספרות ולמחקר לשנת תשע"ט פ

 

המסדר ע"ש זאב ז'בוטינסקי מודיע בזאת על הענקת פרס ז'בוטינסקי לספרות ולמחקר לשנת 

. רשאים להשתתף בתחרות: סופרים, עיתונאים, חוקרים, וכן ארגונים ועמותות שכתבו 2019תשע"ט 

 .2017-2018ו/או ערכו ו/או הוציאו לאור ספרים בשנים 

 

 : תחומי המחקר והפעילות

 מחקר ציוני 

 ארץ ישראל 

 הגות 

 פובליציסטיקה 

 שירה 

 פרוזה 

 אומנות 

  .מפעלי חיים ברוח משנתו של זאב ז'בוטינסקי 

 

 במסירה אישית במשרדי המסדר: -יש להגיש את הפרס בשלושה עותקים 

 )מצודת זאב( תל אביב, 4קומה  38רחוב המלך ג׳ורג' 

 03-6950410או בטלפון   052-4078807 לידי אופירה הלוי

 

 16.1.19תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 30.1.19תאריך הגשה לקרן: 

 
 בחזרה לטבלה   דף הבית  קול קורא 

 

 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2018/Call_for_Nominaitons_Zhabotinsky_Prize_30.1.19.png
http://www.misdar-jabo.org/BuildaGate5/general2/data_card.php?U=no&SiteName=misdar&ItemID=686487730&ValuePage=Card3


 

 

 
 

 האגודה הישראלית
 לאקולוגיה ולמדעי הסביבה

 

 למדעי הסביבה 47-הוועידה השנתית ה
 א להגשת תקציריםקול קור

 

 למדע ולסביבה עתידה להתקיים 47-הוועידה השנתית ה

 .אביב-באוניברסיטת תל ,ביוני 20-19בין התאריכים 

 

 הוועידה תחולק לשלושה מסלולים עיקריים:

 אקולוגיה, שמירת טבע והיבטים גלובליים 

 מדעי הסביבה: מים וים, אוויר ושינוי אקלים, קרקע 

 חינוך, משפט, תכנון ומדיניותמדעי החרה והרוח: כלכלה , 

 
 

האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה מזמינה את קהל החוקרים להגיש תקצירים להצגה 
 במסגרת הוועידה. נושאים אפשריים לתקצירים:

 

 
 עדיפות תינתן לתקצירים של מחקרים מדעיים חדשים.

 



 ואר.תחילת פבר –: סוף ינואר התאריך האחרון להגשת התקצירים
 תאריך מדויק יתפרסם בהמשך.

 
 בחזרה לטבלה   טופס הגשת תקציר   עמוד הבית

 

 פרס מפעל חיים בתחום האקולוגיה ומדעי הסביבה

האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה מחפשת לקבל המלצות על מועמדים ומועמדות 
 הראויים לקבל פרס על מפעל חיים למדען מצטיין בתחום האקולוגיה והסביבה בישראל.

 
 למדע ולסביבה. 47-וד בוועידה השנתית ההפרס יוענק אחר כב

 
 :בין הקריטריונים למיון המועמדים לפרס, יילקחו בחשבון ההיבטים הבאים

 ערכית וארוכת הטווח של המועמד. –פעילותו הציבורית  .1

 מצוינותו המדעית של המועמד .2

 פעילות המועמד להנגשת המדע .3

 תרומת המועמד למדעי הסביבה והאקולוגיה בישראל. .4

 

 21.2.19הגשה לרשות המחקר:  תאריך

 1.3.19תאריך הגשה לאגודה: 

 
 בחזרה לטבלה   קול קורא

 
 

 
 

Grifols Scientific Awards 
 

Grifols is a global healthcare company whose mission is to improve the health and 

wellbeing of people around the world, by producing life-saving protein therapies for 

patients and by providing hospitals, pharmacies and healthcare professionals with 

the tools they need to deliver expert medical care. 

 

Over the years, Grifols has established various awards that promote and recognize 

research in areas related to their core business of plasma-derived proteins.  

http://conference.isees.org.il/#%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA%20%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://isees2018.forms-wizard.net/
http://conference.isees.org.il/#%D7%A4%D7%A8%D7%A1%20%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D


 

 

 

SPIN Program Award: 

Scientific Progress Immunoglobulins in Neurology 

 

The SPIN Award program supports research into the use of immunoglobulins in 

Neurology. It provides financial support to young scientists and clinicians who wish to 

undertake a research project that seeks immunological solutions to neurological 

problems. 

 

Applications are encouraged from both individuals and teams. 

 

Research Fields: The program is particularly focusing on innovative ideas in the 

field of immunoglobulin research in Neurology as well as novel immunoglobulin 

therapies for neurological conditions. Proposals may include, but are not limited to: 

 Efficacy 

 Mechanism of action 

 Safety and tolerability 

 Quality of life 

 Pharmacoeconomics.  

 

Budget and Period:  Up to 50,000 € , for a period of 12 months. 

 

• Primary applicant is under the age of 40 at the time of submission. 

 

- The application of LOI is online and requires to upload the filled LOI template. 

 

RDA Deadline (LOI): 17.1.19 

Deadline (LOI): 31.1.19 

 

Call for Proposals   Web Page   LOI Template   Apply Online   Terms and Conditions 

 

Grifols Scientific Awards   Back to Table 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spin-awards.com/documents/271519/18304288/5708_fullet+spin+2016_a4_lr/73f8112c-d617-42cb-ba5f-df6923e6e605
http://www.spin-awards.com/en/web/spin/the-award
http://www.spin-awards.com/documents/271519/0/SPIN+-+Letter+of+Intent/a7692923-1f7d-4e63-9bb2-68ac68ff7be9
http://www.spin-awards.com/en/web/spin/application-form
http://www.spin-awards.com/en/web/spin/terms-conditions
http://www.grifolsscientificawards.com/en/web/gsa/home


 

 

 

 
 

Grifols Scientific Awards 
 

Grifols is a global healthcare company whose mission is to improve the health and 

wellbeing of people around the world, by producing life-saving protein therapies for 

patients and by providing hospitals, pharmacies and healthcare professionals with 

the tools they need to deliver expert medical care. 

 

Over the years, Grifols has established various awards that promote and recognize 

research in areas related to their core business of plasma-derived proteins.  

 

Albus: 

Albumin Awards Program 

 

The Albus Program is an annual international award focused on innovative ideas 

related to albumin and its role as a therapeutic product. 

 

Research Fields: Albumin and its role as a therapeutic product. 

Proposals may include, but are not limited to: 

 Efficacy 

 Mechanism of action 

 Safety and tolerability 

 Quality of life  

 Pharmacoeconomics. 

 

Albus aims to: 

- Develop novel concepts on albumin research. 

- Encourage discovery of beneficial albumin applications. 



- Further investigate mechanisms of action or clinical effects in different 

indications. 

 

Budget and Period:  Up to 50,000 € , for a period of 12 months. 

 

 Primary applicant is under the age of 40 at the time of submission. 

 

 Applications are encouraged from both individuals and teams. 

 

- The application of LOI is online and requires to upload the filled LOI template. 

 

RDA Deadline (LOI): 4.4.19 

Deadline (LOI): 22.4.19 

 

Call for Proposals   Web Page   LOI Template   Apply Online   Terms and Conditions 

 

Grifols Scientific Awards   Back to Table 

 

 

 
 

Human Animal Bond Research Institute (HABRI) 
 

Addressing Evidence-Based Health Benefits 

of Human-Animal Interaction 

 

The vision of the Human Animal Bond Research Institute (HABRI) is for the human-

animal bond to be universally embraced as an essential element of human wellness. 

To that end, HABRI works to establish the vital role of companion animals in the 

health and well-being of individuals, families and communities. 

 

Research Fields: Research proposals that investigate the health outcomes of pet 

ownership and/or animal-assisted activity or therapy, both for the people and the 

animals involved. HABRI is interested in proposals that involve a variety of 

companion animals (e.g. small animals, dogs, cats, fish, and horses).  

 

http://www.albus-awards.com/documents/271527/67652779/Albus+awards+2018+2019.pdf/935b669d-9457-4846-9c5b-2552d5efa06f
http://www.albus-awards.com/en/web/albus/the-award
http://www.albus-awards.com/documents/271527/0/albus-letter-of-intent/27e87747-836e-49c1-915e-22e0e0859ad6
http://www.albus-awards.com/en/web/albus/application-form
http://www.albus-awards.com/en/web/albus/terms-and-conditions
http://www.grifolsscientificawards.com/en/web/gsa/home


Proposals should have a strong theoretical framework and focus on innovative 

approaches to studying the health effects of companion animals on humans within 

the following broad categories: 

 Child Health and Development 

 Healthy Aging 

 Mental Health and Wellness 

 

Budget and Period: HABRI has awarded an average award amount of $45,000 and 

an average study period of sixteen months.  

 

 HABRI allows the submission of more than one proposal from the same 

group of researchers.  

 

RA Deadline: 24.1.19 

Deadline: 7.2.19 

 
Call for Proposals   Web Page    Guidelines    Frequently Asked Questions    Scoring 

Rubric   Budget Form   Power Calculation Form   Instructions Adobe Acrobat file 

combining    Back to Table 

 

 •●♦  עדכונים ותזכורות  •●♦

 
 

 
 

International Nut & Dried Fruit Council (INC) 
 

** Links Updated ** 
 

The INC calls for research projects from researchers with the objective to fund 

clinical, epidemiological, basic and/or strategic research that may contribute to 

enhance the understanding of the health effects of nuts and dried fruits. 

 

Annual Call for Research Projects 

 

https://habri.org/assets/uploads/HABRI_2019_Request_for_Proposals.docx
https://habri.org/funding-opportunities
https://habri.org/assets/uploads/HABRI_2019_Proposal_Guidelines.docx
https://habri.org/assets/uploads/HABRI_RFP_FAQs.docx
https://habri.org/assets/uploads/HABRI-2019-Full-Proposal-Scoring-Rubric.pdf
https://habri.org/assets/uploads/HABRI-2019-Full-Proposal-Scoring-Rubric.pdf
https://habri.org/assets/uploads/HABRI_2019_Budget_Form.doc
https://habri.org/assets/uploads/HABRI_2019_Power_Calculation_Form.docx
https://habri.org/assets/uploads/HABRI_2019_PDF_Instructions.pdf
https://habri.org/assets/uploads/HABRI_2019_PDF_Instructions.pdf


 

Research Fields: 2019 Research priorities: 

 Nuts or dried fruits and cognitive function. 

 Nuts or dried fruits and body weight and adipose tissue distribution. 

 Combination of nuts or dried fruits and blood pressure, clotting factors and 

inflammatory markers. 

 Combination of nuts or dried fruits and glycemic load and/or diabetes. 

 Nuts or dried fruits in exercise performance. 

 Nuts or dried fruits and intestinal microbiota. 

 Nuts or dried fruits and metabolomics. 

 Nuts or dried fruits and cancer. 

 Nuts or dried fruits and inflammatory diseases. 

 Nuts or dried fruits as part of a healthy diet. 

 Intervention trials on relevant clinical end points. 

 Meta-analysis of clinical trials 

 

 INC will only accept research projects with at least 3 nuts OR 3 dried fruits, from 

the 17 nuts and dried fruits it represents. Namely: 

 
 

o INC will not accept scientific studies that mix nuts and dried fruits. 
 

Budget and period: Up to 300,000 € is available for this grant call.  
 

 

RA Deadline (LOI): 17.1.19 

Deadline (LOI): 31.1.19 

Call for Proposals   Application Form   Guidelines   Back to Table 
 

 
 
 
 

https://www.nutfruit.org/files/multimedia/1542814900_Call_Dissemination_2019_Application_Form.docx
Application%20Form%20%20Guidelines
https://www.nutfruit.org/files/multimedia/1542814884_Call_Dissemination_2019_Guidelines.pdf


 

 
 

American Anthropological Association (AAA) 
 

Anthropology in Media Award (AIME) 
 

** Reminder ** 

 
AAA is pleased to announce the call for nominations for the Anthropology in Media 

Award (AIME). The AIME Award is designed to increase awareness of the significant 

contributions anthropologists have made and will make to society and recognize 

those who have successfully done so. Please take this opportunity to offer a 

recommendation of someone whom you feel is deserving of this award. 

 

Research Fields: The AIME award recognizes successful communication of 

anthropology to the general public through the media. It seeks to honor those who 

have raised public awareness of anthropology and have had a broad and sustained 

public impact at local, national, and international levels. 

 

 Nominees are considered for three years. Those not chosen in the first year will 

be considered for two more years. If desired, nomination packets can be updated 

by March 1 each year, or nominations can be withdrawn from consideration. 

 

RDA Deadline: 13.2.19 

Deadline: 1.3.19 

 

Call for Proposals   Home Page   Back to Table 

 

 

 
 

Grifols Scientific Awards 

http://www.americananthro.org/ConnectWithAAA/Content.aspx?ItemNumber=1722&navItemNumber=771
http://www.americananthro.org/index.aspx


 

** Reminder ** 
 

Grifols is a global healthcare company whose mission is to improve the health and 

wellbeing of people around the world, by producing life-saving protein therapies for 

patients and by providing hospitals, pharmacies and healthcare professionals with 

the tools they need to deliver expert medical care. 

 

Over the years, Grifols has established various awards that promote and recognize 

research in areas related to their core business of plasma-derived proteins.  

 

Martin Villar Haemostasis Awards 
 

The Martín Villar Haemostasis Awards aim to promote the realization of innovative 

ideas and visions in the field of blood coagulation disorders (Haemophilia and Von 

Willebrand Disease). 

 

Research Fields: Basic or clinical research specifically related to hemophilia and 

von Willebrand disease pathologies or management with plasma-derived protein 

therapies. 

 

 The grants will be awarded in two different categories:  

   • Basic Research  

   • Clinical Research 

 

Budget and Period:  Up to 50,000 € , for a period of 12 months. 

 

• Primary applicant is under the age of 40 at the time of submission. 

 

- The application of LOI is online and requires to upload the filled LOI template. 

 

RDA Deadline (LOI): 13.2.19 

Deadline (LOI): 1.3.19 

 

Call for Proposals   Web Page   LOI Template   Apply Online   Terms and Conditions 
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 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,
 

 לתשומת לבכם, מספר הודעה מטעם רשות המחקר:

 

http://www.martinvillar-awards.com/documents/271515/43815906/brochure-2018-2019/1b341544-7ff8-4913-abf3-2a7255d74063
http://www.martinvillar-awards.com/en/web/martinvillar/home
http://www.martinvillar-awards.com/documents/271515/43816054/letter-of-intent/aedbd6e4-e9a5-47b3-a594-801fbf11d36e
http://www.martinvillar-awards.com/en/web/martinvillar/application-form
http://www.martinvillar-awards.com/en/web/martinvillar/terms-and-conditions
https://www.grifols.com/en/web/international/research-and-development/grifols-scientific-awards


 :עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות

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

 .ד"ר מיכאל מעוזלעורך של הרשות למחקר ופיתוח, 

 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

 

 בחזרה לטבלה

 

 
 

 קרנות מתעדכנות בהן קולות קוראים פעילים

 קרנות פנימיות -אפשרויות מימון 

 

 

 אתר רשות המחקר

 הנחיות כלליות

 

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

          03-9371402 

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

 ba@ariel.ac.ilalona : 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

