
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

16.9.19 -23.9.19  

 ♦הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה ♦ 
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 ובקעת הירדן

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 
ורא להגשת הצעות מחקר קול ק
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מיועד לחברי הסגל הבכיר של 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
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 עדכונים ותזכורות
 

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 הרשות למחקר ופיתוח

 
 מחקר לעידוד קורא קול

 מדעי בתחום אינטרדיסציפלינרי
 הנתונים

 

 ** הארכת תאריך הגשה **

 

 

 

 מחקר אינטרדיסציפלינרי

 מדעי הנתונים בתחום

 

 

 

 

Cancer Research 

Institute (CRI) 

 

Technology Impact Award 

 

 

Technological innovation in 

relation to cancer research 

and treatment – the 

personalized immunotherapy 

field ; 

 



Pre-clinical and translational 

research in relation to cancer 

immunotherapy in the clinic 

 

 

 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 אוקטובר 2019:

Melanoma Research Program (MRP) 2019 

 

 קולות קוראים פתוחים:

Broad Agency Announcement (MRMC-BAA) 2019 

Special Operations Command (SOCOM) 2018 

 

 ודות הקולות הקוראים אנא פנולקבלת מידע נוסף א

 לרשות המחקר לא יאוחר מאשר שלושה שבועות לפני תאריך ההגשה,

 ונשמח לסייע לכם בברור הפרטים ובתהליך ההגשה.

 

 

 הציעו נושאים נוספים לקולות הקוראים שיופיעו בניוזלטר!

 ניתן להעלות נושאים חדשים, שמות של גופי מימון ולהעיר הערות בכל עת 

 בקישור זהי מילוי השאלון הקצר יד-על

 

 

 יותעריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצונ 

 

 

https://ebrap.org/eBRAP/public/Program.htm?clientAcronym=CDMRP
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
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=080ofK6t-kC5oIF6mkW8LTznqWLTB8ZNnqdAf77qeyBUQlVRVUs2OEU1VTBQVjdPMkFFSlhTWkE1QS4u


 
 

 
 

 משרד החינוך
 

 פרסי ישראל התש"ף
 

 משרד החינוך מודיע על פתיחת הגשת המועמדות לפרסי ישראל התש"ף.
 

 למדינת ישראל על הישגים למופת ומצוינות  72 -הפרסים יוענקו במוצאי יום העצמאות ה

 בתחומים הבאים:

 
 מדעי היהדות, הרוח והחברה 

 למודת -

 מדעי המדינה -

 מדעי הניהול -

 יחסים בינלאומיים -

 היסטוריה הכללית -

 

 מדעי החיים ומדעים מדויקים 

 כימיה -

 פיזיקה -

 רפואה -

 חקלאות -

 מדעי הסביבה -

 

  תרבות ואמנות 

 ציור, פיסול, צילום –אמנות פלסטית  -

 אמנות בינתחומית -

 ספרות תורנית -

 

 פרס על הישגים מיוחדים 

 
 073-3935148/7הממונה על פרסי ישראל בטלפון  לכל מידע נוסף אפשר לפנות אל

 
 31.10.19התאריך האחרון להגשת מועמדות: 

 
 בחזרה לטבלה   טופס הגשת מועמדות   עמוד הבית

 

 
 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PrasIsrael/DarkeyPniya/?gclid=CjwKCAjw5fzrBRASEiwAD2OSV6xnXgYtok8NUqfhd9LB1tcFSFyun8cqrRYf1AP8XUhMm_rnhoWu8hoCwhMQAvD_BwE
http://meyda.education.gov.il/files/PrasIsrael/proposal_20.doc


 

 
 

CHDI Foundation 
Accelerating Therapeutic Development 

for Huntington`s Disease 
 

Call for Academic Proposals 
 

Huntington's disease is an inherited disease that causes the progressive breakdown 

(degeneration) of nerve cells in the brain. Huntington's disease has a broad impact on a person's 

functional abilities and usually results in movement, thinking (cognitive) and psychiatric 

disorders. 

 

CHDI Foundation is exclusively dedicated to collaboratively developing therapeutics that will 

substantially improve the lives of individuals with HD. 

 

Research Fields:  Preclinical research Major Focus Areas 

 

CHDI does not have a research proposal submission cycle. All proposals are reviewed on a 

rolling basis by MFA team members. If you would like to apply for research funding from CHDI 

then please submit a short summary of your proposal to info@chdifoundation.org.  

 

If the foundation will be interested, then a science director will invite you to submit 

a full proposal and budget for further review and consideration. 

 

RA Deadline: Rolling (Two weeks prior chosen submission date) 

Deadline: Rolling 

Call for Proposals   Home Page    Back to Table 

 
 

 
 

Simons Foundation 
 

https://chdifoundation.org/preclinical-research-mfa/
mailto:info@chdifoundation.org?subject=Academic%20Proposals
https://chdifoundation.org/academic-proposals/
https://chdifoundation.org/


 

Targeted Grants in Mathematics and Physical Sciences 

 

The Simons Foundation’s Mathematics and Physical Sciences (MPS) division invites 

applications for its Targeted Grants in MPS program. 

 

Research Fields: The program is intended to support high-risk theoretical mathematics, physics 

and computer science projects of exceptional promise and scientific importance on a case-by-

case basis. 

 

Period and Budget: The funding provided is flexible and based on the type of support requested 

in the proposal. There is no recommended funding limit. Expenses for experiments, equipment, 

or computations, as well as for personnel and travel, are allowable.  

RDA Deadline (LOI): Rolling (at any time) 

Deadline (LOI): Rolling (at any time)  

 
Call for Proposals   How to Apply    Apply Online    Frequently Asked Questions  

 

Home Page   Back to Table 
 

 

 
 

Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) 
 

Project Concepts (Strategic Research Agreement) 
 
 

JDRF’s Strategic Research Agreements provide research funding for single or multiple 

investigators to address critical gaps and challenges and potential breakthroughs in Type 1 

diabetes research.  

 

The Strategic Research Agreement is a partnership between Investigator(s) and JDRF Scientists 

to help address roadblocks and accelerate JDRF’s mission through support of cutting-edge 

scientific investigation.  

Research Fields: Type 1 diabetes research. 

 

https://www.simonsfoundation.org/grant/targeted-grants-in-mps/
https://www.simonsfoundation.org/grant/targeted-grants-in-mps/?tab=how-to-apply
https://proposalcentral.altum.com/default.asp
https://www.simonsfoundation.org/grant/targeted-grants-in-mps/?tab=faq
https://www.simonsfoundation.org/


An investigator interested in pursuing a research opportunity with JDRF must submit a Project 

Concept. Project Concepts are selected on the basis of programmatic fit and robustness of the 

concept. Projects that hold a prospect for transformative breakthroughs that prevent, treat or 

cure Type 1 diabetes will be given top priority. 

 

Budget and Period: The budget and duration of funding are variable and continued funding is 

based on satisfactory effort and quarterly progress on milestones.  
 
 

RA Deadline (LOI): 22.10.19 

Deadline (LOI): 4.11.19 

Call for Proposals   Information on Strategic Research Agreements   Submit a Project Concept  

Back to Table 

 

Conference Grants 
 

The JDRF invites the research community to submit proposals for the support of scientific 

meetings, conferences, and workshops relevant to the JDRF mission. 

 

Research Fields: Relevance to the JDRF mission: type 1 diabetes research. 

For More information, please see the Research Priorities on the JDRF website. 

 

Budget and Period: Up to $ 5,000, budget amount varies.  

 

Letters of intent and accompanying documents should be sent 3-6 months prior to the 

conference to the appropriate Scientific Program Staff. 

 

In general, complimentary registration for a designated member of JDRF staff, or JDRF guests, 

is required for JDRF sponsorship of a meeting. 

 

RA Deadline (LOI): Rolling (Two weeks prior chosen submission deadline) 

Deadline (LOI): Rolling 

Call for Proposals   Application Form   How to Apply - General Info   Back to Table 

 

 

 

 

http://grantcenter.jdrf.org/rfa/project-concepts-strategic-research-agreement/
http://grantcenter.jdrf.org/information-for-applicants/grant-mechanism-descriptions/strategic-research-agreements/
https://jdrf.smartsimple.us/s_Login.jsp
http://grantcenter.jdrf.org/information-for-applicants/research-priority-areas/
http://grantcenter.jdrf.org/contact-jdrf-research-staff/
http://grantcenter.jdrf.org/information-for-applicants/grant-mechanism-descriptions/conference-grants/
http://grantcenter.jdrf.org/wp-content/uploads/2016/11/JDRF_Conference_Grant_Application.docx
http://grantcenter.jdrf.org/information-for-applicants/how-to-apply/


 

 •●♦קולות קוראים פנימיים  •●♦
 

 

 
 

 

 מו"פ אזורי מזרח: יו"ש ובקעת הירדן

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
 

 2019קול קורא להגשת הצעות מחקר לשנת 

♦ 

 מיועד לחברי הסגל הבכיר של אוניברסיטת אריאל בשומרון

 ולחוקרי המו"פ האזורי מזרח, יו"ש ובקעת הירדן

    
 ת לאוניברסיטת אריאל ולמו"פ האזורי מזרח, יו"ש ובקעת הירדןהקרן התחרותית המשותפ   

 מבקשת לעודד שיתוף פעולה בין החוקרים של אוניברסיטת אריאל לבין חוקרי המו"פ האזורי   

 .2019ומודיעה על קול קורא להגשת הצעות מחקר לשנת    

 

 לעל צוות המחקר לכלול חוקר ראשי שהוא חבר סגל בכיר באוניברסיטת אריא 
 או חוקר מו"פ אזורי. \ו

 

 : המחקר יהיה קשור באופן ישיר לאזור יהודה, שומרון, בנימין או בקעת הירדן תחומי המחקר   

 ולמחקר תהיה תרומה אפשרית לפיתוח האזור.   

 

 .ככל שהמחקר המוצע כולל שיתוף פעולה עם גורמים נוספים הפועלים באזור, הדבר יהווה יתרון 

 אזוריות, מוסדות חינוך, תאגיד המים, איכות הסביבה וכדומה( )רשויות מקומיות ו

 

 , לתקופה של לשנה אחת. ₪ 30,000: עד תקופה ותקציב   

 

  רשימה של חוקרי המו"פ האזורי ותחומי העניין שלהםלנוחותכם מצורפת. 

 
 :בשלושה עותקים, אלאת הצעות המחקר יש להגיש    

 הגב' גיתית סמואלס, מו"פ האזורי מזרח, יו"ש ובקעת הירדן. 

 (.03-9066140בקמפוס מילקן של אוניברסיטת אריאל, טל:  2.6חדר  10)בבניין 

 gititsa@ariel.ac.ilלוח את ההצעה בדוא"ל לכתובת: בנוסף, נא לש            

 

 3.11.19: תאריך הגשה

 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/09/Call_for_Proposals_MOP_Ariel_11.2019_ResearchersList.docx
mailto:gititsa@ariel.ac.il


 
 .במסמך הקול הקורא למידע נוסף ולשאלון , אנא עיינו

 
 בחזרה לטבלה

 

 
 

 
 

Florida Atlantic University (FAU) 

Ariel University (AU) 

 

Joint Research Proposal 

 
Ariel University (AU) and Florida Atlantic University (FAU) have established a joint academic and 

research platform that will provide an opportunity for researchers, from both universities, to 

initiate and promote academic and scientific collaborations in order to further scientific excellence 

and the important relationship between nations. 

 

Applicants must apply together with a researcher from the partnering university (AU & FAU). 

 

Research Fields: All fields of research. 

We urge researchers to submit research proposals to fund preliminary research studies. 

 

Budget and Period: Up to $15,000 for each side, for a period of up to one year. 

 Please visit the partnering university’s website and identify a potential collaborating 

faculty and/or partner(s). Once found, please email the Research Authority and they 

will make an introduction. Contact details of the Research Authorities' representatives: 

 Ariel University: Adv. Orit Tassa, oritta@ariel.ac.il 

 Florida Atlantic University: Professor Anton Post, apost@fau.edu  

 
R&D Deadline: 5.11.19 (5pm EST) 

Call for Proposals   Application Form (Ariel University R&D Authority)   Back to Table   

 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/09/Call_for_Proposals_MOP_Ariel_11.2019.docx
mailto:oritta@ariel.ac.il
mailto:apost@fau.edu
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/09/Call_for_Proposals_AU_FAU_JointReserarch_11.2019.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/09/Call_for_Proposals_AU_FAU_JointReserarch_11.2019_ApplicationForm-1.docx


 

 •●♦סדנאות וכנסים  •●♦
 

 

 
 

 משרד החינוך

 לשכת המדען הראשי
 

 סדרת מפגשים

 עם כניסתו של מר רוני אמיתי לתפקיד מנהל תחום הרגולציה בלשכת המדען הראשי של משרד החינוך,

 עורך המשרד ריענון נוהל בנושא מחקרים במוסדות חינוך. הנכם מוזמנים להשתתף בסדרת מפגשים, 

 יר את רוני ולתת למשרד משוב על המדיניות הקיימת ויישומה, כמו גם להציע הצעות לשיפור.בהם תוכלו להכ
 

 ראו הודעה זו מרוני:
 

 שלום רב,
 

 לא מכבר נכנסתי לתפקידי כמנהל תחום רגולציה בלשכת המדען הראשי.

 ת חינוך. את חלקכם הכרתי לאורך שנותיי הארוכות בתפקידי הקודם, כבוחן בקשות לאיסוף מידע במוסדו

 על אף ההכרות המעמיקה שלי עם התחום, התפקיד החדש נושא בחובו אתגרים הקשורים לסיוע בגיבוש מדיניות

 בנושאים שונים.
 

 לשם כך, את החודשים הראשונים אני מבקש להקדיש להעמקה בנושאים חוזרים, שעולים בדיאלוג שאנו מקיימים

 אתכם בערוצים השונים.
 

 אחד או יותר מהמפגשים בנושאים שבהמשך מתבקשים לפנותהמעוניינים להשתתף ב

 , תוך ציון/סימון הנושא/ים המבוקש/ים. 30.9.19עד ליום   diklael@education.gov.ilבמייל 

 ניתן להציע גם נושא/ים נוסף/ים. 

 

  המשתתפים ומספרם ועל כך תבוא הודעה נפרדת. מקום המפגשים ומועדם ייקבעו בהתאמה להרכב 

   אנו נעשה מאמץ לקיימם במקום, שההגעה אליו תהיה נוחה לנרשמים למפגש הנוגע בדבר. 

 

 :רשימת המפגשים המתוכננים
 

 הסכמות הורים להשתתפות/להכללת תלמידים במחקר  .1

 ביצוע צילומי וידיאו והקלטות קוליות במסגרת בית ספרית .2

mailto:diklael@education.gov.il


  מחקרי פעולה במוסדות חינוך  .3

 איסוף מידע מזהה ומשמעויותיו .4

 מחקרי אורך .5

 תשאול על התנהגות מנוגדת לחוק .6

 תשאול על מאפייני חרדה, דיכאון וכוונה אובדנית .7

 תשאול על נושאים הקשורים לבריאות .8

 הפעלת תכנית התערבות לצורכי מחקר .9

 המוסד החינוכי שימוש במכשירים ובאביזרים שאינם חלק מהציוד השגרתי של .10

 תשאול על סטריאוטיפים ודעות קדומות .11

 אופני ניסוח של מכתבי פנייה להורים וכתבי הסכמה .12

 בין מי מחברי צוות המחקר למועמדים להיבדק יחסי כפיפות/ תלות  .13

 איסוף מידע באמצעות שאלון סוציומטרי .14

 

 בחזרה לטבלה

 
 

 
 

Israel Ministry of Science and Technology (MOST) 

Italian Ministry of Foreign Affairs 

The Embassy of Italy in Israel 

 
Israel - Italy Scientific Workshop in 

"Particle Accelerator - Development and Uses in Medical Applications, 

Industry, Science and the Environment 

 
The Israeli Ministry of Science and Technology (MOST), the Italian Ministry of Foreign Affairs 

and the Embassy of Italy in Israel are honored to invite you to a Scientific Workshop in: " Particle 

Accelerator".  

 

The Workshop will take place on 5.11.19, 

In Crowne Plaza Beach, Hayarkon Street 145, Tel Aviv. 

 



 For Registration free of charge, please write Claire Levaton by email: claire@most.gov.il  

including following details: Name, Title, Institute, Emails, Mobile no., Lunch participation: 

Yes/No. 

 

Registration Deadline: 23.10.19 

 

Program - First Version    Back to Table 
 

 

 •●♦  עדכונים ותזכורות  •●♦
 

 

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 הרשות למחקר ופיתוח
 

 הנתונים מדעי בתחום אינטרדיסציפלינרי מחקר לעידוד קורא קול
 

 ** הארכת תאריך הגשה **
 

 של למנעד רחב המשויכים נתונים של וויזואליזציה ניתוח, עיבוד ניהול, לאיסוף, מתייחס הנתונים מדעי תחום

 על הנשענים ופיתוח כלים מסקנות הוצאת משמעות, לניתוח גם מסחריות, כמו ואפליקציות אקדמיות דיסציפלינות

 . הנאספים הנתונים

 

 קריםהנתונים וחו מדעי בליבת העוסקים מחוקרים המורכבות מחקר קבוצות יצירת לעידוד מיועד זה מענק

 כאשר מחקרי, בסיס ליצירת לסייע אמור המענק .נתונים במאגרי ומשתמשות המייצרות שונות מדיסציפלינות

 חיצוניים. מימון לגופי יותר מפורטת הצעה ותגיש את המחקר תרחיב חוקרים קבוצת אותה שבהמשך המטרה

 

 :תנאי סף

 ידי שני חברי סגל לפחות, עדיף ממחלקות שונות.-ההצעה תוגש על 

 .עיקר עיסוקו של אחד החוקרים יהיה במדעי הנתונים 

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

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

 .האחרונה

 

 .רדיסציפלינרי בתחום מדעי הנתונים: מחקר אינטתחומי המחקר

 

 , לתקופה של שנה אחת. ₪ 30,000: עד תקציב

 
 . talig@ariel.ac.il,  9758906-03למידע אודות אופן ההגשה ניתן לפנות לגב' טלי גונן: 

 

mailto:claire@most.gov.il
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/09/Call_for_Participation_Israel_Italy_Accelerator_5.11.19.pdf
mailto:talig@ariel.ac.il


 

  17.9.19תאריך ההגשה לרשות המחקר: 

 בחזרה לטבלה   קול קורא

 
 

 
 

 
 

Cancer Research Institute 
 

** Reminder ** 
 

The Cancer Research Institute funds research aimed at furthering the development of 

immunological approaches to the diagnosis, treatment, and prevention of cancer. The Institute's 

mission is to bring effective immune system-based therapies to cancer patients sooner. 

 

Technology Impact Award 

 

The Cancer Research Institute Technology Impact Award provides seed funding to address 

the gap between technology development and clinical application of cancer immunotherapies.  

 

These grants aim to encourage collaboration between technology developers and clinical cancer 

immunologists and to generate the proof-of-principle of a novel platform technology in 

bioinformatics, ex vivo or in silico modeling systems, immunological or tumor profiling 

instrumentation, methods, reagents and assays, or other relevant technologies. 

 

Research Fields: The most competitive applicants will address areas where technological 

innovation stands to benefit the field and cancer patients most, and that will ultimately lead to 

effective next generation personalized cancer immunotherapies. 

 

These technologies may include but are not limited to: 

 New bioinformatics methods or technologies that speed collection and analysis of large sets 

of patient-derived biological data 

 Computer simulations for modeling biological systems and responses to immunotherapy 

 Tools and methods that improve profiling of tumors to inform therapeutic strategies 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/08/Call-for-Proposals_-interdisciplinary-research_data-science_9.2019.pdf


 Real-time visualizations of molecular and cellular activity to improve tracking of responses to 

immunotherapy 

 In vitro tissue culture systems that recapitulate the interactions between primary tumor cells 

and the immune system 

 

Budget and Period: Up to $200,000 , for a period of 12-24 months. 

 
RDA Deadline (LOI): 1.11.19 

 

Deadline (LOI): 15.11.19 

 
RDA Deadline (Full - by invitation): 27.2.20 

 

Deadline (Full – by invitation): 15.3.20 

 
Call for Proposals  Apply Online (new users)   Apply Online (Existing users)  
 
Home Page  Back to Table 

 

 

 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,
 

 לתשומת לבכם, מספר הודעה מטעם רשות המחקר:

 
 :עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות

רים שבכוונתם להגיש הצעת מחקר באנגלית לקרן חיצונית, יכולים להגיש בקשה לעריכה מדעית לעורך של חוק

 הרשות למחקר ופיתוח, ד"ר מיכאל מעוז.

 . 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 חיצוניות )טבלה מתעדכנת( –מימון  אפשרויות

 קרנות פנימיות -אפשרויות מימון 

 

 

https://www.cancerresearch.org/scientists/fellowships-grants/impact-grants/technology-impact-award
https://www.grantrequest.com/application.aspx?SA=SNA&FID=35050&sid=205
https://www.grantrequest.com/Login.aspx?ReturnUrl=%2faccountmanager.aspx%3fSA%3dAM%26sid%3d205&SA=AM&sid=205
https://www.cancerresearch.org/scientists/fellowships-grants/impact-grants/technology-impact-award
http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/portal-for-research-and-development
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d/
http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/funding-opportunities-internal


 

 אתר רשות המחקר

 הנחיות כלליות

 

  alonaba@ariel.ac.ilהצעות 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   ·

 alonaba@ariel.ac.il : יש לשלוח אותו לכתובת האימייל

 

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

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

