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 קול קורא
  2017להגשת הצעות מחקר לשנת 

 

 מיועד לחברי הסגל הבכיר של אוניברסיטת אריאל בשומרון
 ולחוקרי המו"פ האזורי מזרח, יו"ש ובקעת הירדן

 
 מבוא 

מזרח, יו"ש ובקעת הירדן )להלן הקרן התחרותית המשותפת לאוניברסיטת אריאל ולמו"פ האזורי 

לעודד ולשלב את חברי הסגל הבכיר של אוניברסיטת אריאל  הוקמה במטרה"( זוריאה"פ המו" –

עודד שיתוף פעולה . הקרן מבקשת ליהודה, שומרון ובקעת הירדן לאזור הקשורהבפעילות מחקרית 

לנוחותכם מצורפת רשימה של לבין חוקרי המו"פ האזורי.  ת אריאליברסיטהחוקרים של אונבין 

 ותחומי העניין שלהם.זורי האחוקרי המו"פ 

 

. ניתן להגיש הצעות מחקר 20,000₪ עדלמחקר הוא בסכום של המקסימאלי שניתן לבקש התקציב 

, ויכולה יםעל ידי החוקר. הקרן לא מתחייבת לאשר את הסכום המלא המבוקש בלבד אחת לשנה

לבצע המחקר,  יםהסכום שאושר על ידי הקרן אינו מאפשר לדעת החוקראשר רק חלק ממנו. אם ל

 ויתור על תקצוב הקרן. ירוף מכתב להחזיר הסכום לקרן תוך שבועיים מקבלת האישור, בצזכותם 

 

 . הקריטריונים לשיפוט ההצעות:1

 טריונים הבאים: כל הצעה תיבחן בהתאם למידת העמידה בקרי

חוקר או \ו אוניברסיטת אריאלבכיר בחבר סגל צוות המחקר כולל חוקר ראשי שהוא  .א

  .מו"פ אזורי

 כולים לעמוד במטרות שהציבו בהצעההחוקרים מגלים יכולת מדעית טובה וי .ב

 לאזור יהודה שומרון בנימין או בקעת הירדן ישירהמחקר קשור באופן  .ג

 האזורלמחקר תרומה אפשרית לפיתוח  .ד

המחקר המוצע כולל שיתוף פעולה עם גורמים הפועלים באזור )רשויות מקומיות ככל ש .ה

 .יהווה יתרון הדבר אגיד המים, איכות הסביבה וכדומה(ואזוריות, מוסדות חינוך, ת

 ר יפורסמו בכתב עת שפיט בינלאומיהסיכוי שתוצאות המחק .ו

ות, עליהם להתחייב במידה ולמציע המחקר שותפים נוספים מאוניברסיטאות אחר .ז

, שאינו כולל שכר להכנסה של סכום דומה לטובתו הבלעדית של המחקר בקרן המשותפת

 . חוקרים ראשיים

 

 



 . אופן הגשת הצעות המחקר2
 

 עמודים(: 5הצעת המחקר צריכה לכלול את הפרטים הבאים )עד 

 נושא המחקר .1

-ת על)אם הצעת המחקר מוגש והשיוך המוסדי שלהם מעמדם האקדמישמות החוקרים,  .2

 ידי יותר מחוקר אחד, יש לציין מי מבין החוקרים אחראי על המחקר(

 תקציר המחקר הכולל: .3

 סקר ספרות ממוקד ומתאים לנושא המחקר .א

 מטרות המחקר והתרומה המדעית .ב

 של המחקר לאזור ולגופים הפועלים בווהתרומה הקשר  .ג

 שלבי העבודה מפורט )בחודשים( לפיתכנית עבודה ולוח זמנים  .ד

לא ימומנו נסיעות לחו"ל וכן לא יועסקו חברי סגל קבוע של פירוט התקציב המבוקש ) .ה

 יברסיטת אריאל, או המו"פ האזורי(אונ

 שא המחקררשימת הפרסומים של החוקרים, הרלוונטיים לנו .ו

 
   .להצעה יש לצרף את השאלון המצורף

 אל: ,עותקים ארבעהבאת הצעות המחקר יש להגיש 

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

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

 gititsa@ariel.ac.ilבנוסף, נא לשלוח את ההצעה בדוא"ל לכתובת:   
 
 
 . מועד הגשת הצעות המחקר3

 .19/11/2017  להגיש עד התאריךיש  2017את הצעות המחקר לשנת 

 
 .  דיווח 4

 דוחות מדעיים, כדלקמן: זורי האהחוקרים יתבקשו להגיש למזכירות המו"פ 

  חודשים 6( דו"ח ביניים לאחר 1)

 ( דו"ח מסכם בסיום שנת המחקר2)

 2018דצמבר חודש  תחילתיוגש עד  -( תקציר המחקר בעברית ודיווח על מצב המחקר 3)

 

 פרסומים .5

 המענק הוא התחייבות לפרסום ממצאי המחקר או נגזרות ממנו כדלקמן:תנאי הכרחי לקבלת 

  השפיטים ע"פ ות"תעת ה יכתבאחד מהגשת מאמר ל

(. חוקרי Ariel Universityשיוך מוסדי ראשון לאוניברסיטת אריאל בשומרון )בכל פרסום יש לרשום 

 Eastern) ובקעת הירדןש מזרח, יו"מרכז המו"פ האזורי זורי יציינו בנוסף גם שיוך ל: המו"פ הא

R&D Center). 



בכל בשמו המלא מו"פ האזורי קרן המשותפת לאוניברסיטת אריאל וליש לפרסם דברי תודה לכמו כן, 

 פרסום עברי ולועזי.

 לאחר שהפרסום יצא לאור יש לשלוח העתק אלקטרוני וקשיח למזכירות המו"פ האזורי.

  במושב מתאים., הצגת המחקר בכנס מחקרי יו"שיש להשתתף ב

 שיפוט. 6

 .האזורי ידי צוות מהנהלת אוניברסיטת אריאל והנהלת המו"פ-שיפוט ההצעות יערך על

 שלחו אליה. ייתחרותית ואינה מתחייבת לקבל ההצעות ש נההקרן הי

  ההצעות שתרומתן לאזור חשובה ואיכותן טובה.אותן בחרו יימבין ההצעות שיוגשו 

ויכולה להציע  יםהמחקר במלוא הסכום שיתבקש על ידי החוקר הקרן אינה מתחייבת לתקצב את

 מימון חלקי בלבד.

בץ מחקרי מתחייב לפרסם מחקרים שתוקצבו על ידי הקרן המשותפת בקואינו  האזורי המו"פ

 כמקובל בכתבי עת אקדמיים.  יבחן התאמתו,ר שיפוט ותויעב יהודה ושומרון, כל מאמר

 

לאחר אישור המחקר על ידי ועדת השיפוט, יש לחתום על חוזה לקבלת התקציב במזכירות  .7

 המו"פ האזורי .

  



 קרן המחקר המשותפת 

  האזורי ואוניברסיטת אריאל למרכז המו"פ

 תאריך:  _________
 2017 -שאלון למגישי הצעות המחקר 

 
 ________________________________________________________ נושא המחקר:

 
 שם החוקר הראשי

 :מאוניברסיטת אריאל
 

שם המחלקה 

 :באוניברסיטה
 

  כתובת דוא"ל:

  מס' טלפון במחלקה:

  מס' טלפון בבית:

  מס' טלפון נייד:

 שמות חוקרים נוספים
 :*ושיוכם המוסדי

 

  

  

  

 ה קודמת מהקרןיזכי
 לאכן   / 

 
 תוצרים מהמחקר שזכית:

    מסכם: כן/ לאהגשת דוח 
 פרט_____________________________________________________

 
________________________________________________________ 

 
 פרט רשימת פרסומים בהם יש ציון הזכייה בקרן )תודות(.

 
 

_________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________ 
 
 

יב של החוקר לתמיכה יש לצרף התחייבות ומספר תקצ אוניברסיטה אחרתשותף מבמקרה של * 
 דומה מהמוסד אליו משתייך. 


