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 הוראות להגשת בקשה לעריכה לשונית באמצעות הפורטל

  https://mymop.ariel.ac.il/research/Login.aspx  –יש להיכנס לפורטל רשות המחקר  .1

 בתפריט "בקשות לתקציב" יש לבחור "בקשה לתקציב" .2

 

 
 

 יש לוודא שבשדה חברה מופיע "אוניברסיטת אריאל" .3

 וללחוץ על כפתור "פתח" ה לעריכה לשונית"שיש לסווג את הפניה "בק

 
 

 סעיף ספק: .4

ע"י העורך של רשות המחקר, יש  בעריכה פנימיתמדובר יש לבחור בשדה ספק את שם הספק המבוקש. אם 

. לייעול חיפוש עריכה פנימית באינדקס הספקים, מומלץ "פנימי - מדעית לשונית עריכהספק "בלבחור 

 לרשום "עריכה" והאינדקס יקפיץ את הספק המבוקש.

 יש לסמן את הסעיף המתאים בהצהרה אודות מערכת היחסים עם הספק.

 

ק חדש, יש לסמן ריבוע "ספק אחר". בהמשך יפתחו שדות נוספים למילוי עם פרטי הספק במידה ומבוקש ספ

במקרה כזה, לאחר קבלת אישור תקציבי מרשות המחקר, יש לדאוג לפתיחת , ח.פ.(-)שם הספק, טלפון ו

 כרטיס ספק חדש מול יחידת הרכש המדעי.
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 סעיף פרטי הדרישה: .5

 .זהו שדה חופשי, יש להזין בו מלל בהתאם לבקשה –שדה פרטי הדרישה 

 יש לבחור מק"ט עריכה לשונית, שדה קניין יתמלא אוטומטית. –שדה מוצר 

 " )לכל מאמר / הצעת מחקר יש להגיש בקשה נפרדת(.1יש למלא " –שדה כמות 

 ".0"יש למלא סכום לפני מע"מ. במידה וזו בקשה לעריכה פנימית יש למלא  –שדה מחיר ליחידה 

 יש למלא בהתאם לבקשה. –תאריך אספקה נדרש שדה 

 
 

 סעיף מאמר/מחקר: .6

ניתן לעבור לסעיף במידה ויש שותפים לכתיבה, יש למלא סעיף זה. במידה והחוקר המגיש הוא כותב יחיד, 

 הבא.

במידה והשותף לכתיבה הוא עובד האוני', יש למצוא את שמו באינדקס. לאחר הבחירה יתמלא  –שדה שם 

חור באינדקס בוטומטית שדות שם פרטי ושם משפחה. במידה והשותף לכתיבה אינו עובד האוני', יש לא

 "אחר" ולמלא ידנית את שמו המלא בשדות שם פרטי ושם משפחה.

לכל שותף לכתיבה יש להגדיר תואר מתאים. במידה ולא נמצא תואר מתאים באינקדס, יש  –שדה תואר 

 לבחור "אחר" ולהזין ידנית.

לכל שותף לכתיבה יש להגדיר שיוך מוסדי. במידה ולא נמצא שיוך מוסדי מתאים באינקדס,  -שדה שיוך מוסדי 

 יש לבחור "אחר" ולהזין ידנית.

 יש להזין את השם. זהו שדה מוגבל בתווים. יתכן והשם ישמר רק בחלקו.  –שדה שם המאמר / הצעת מחקר 

 לציין את השם במלואו.בסעיף נספחים יש לצרף טופס נלווה ובו יש 

 יק.להזין את השם במדויש  –שדה שם כתב העת / גוף מממן 

 חובה לסמן. ?האם כתב העת מופיע באחד ממאגרי כתבי העת השפיטיםשדה 

לתשומת ליבך, רשות המחקר תומכת בעריכה לשונית של מאמרים המיועדים לפרסום בעיתונות שפיטה לפי 

 יצוניים.ות"ת ובהצעות מחקר לגופי מימון ח

במידה וסומנה התשובה "כן" תפתח רשימת מאגרי כתבי העת השפיטים לפי ות"ת. יש לסמן באיזה 

 מהמאגרים כתב העת מופיע. ניתן לסמן יותר ממאגר אחד.
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 :סעיף עדכון בקשות קודמות .7

בקשות דומות בעבר, המערכת תאתר אותן ותציג אותן בשדה זה. ליד כל מאמר / הצעת מחקר  ואושרובמידה 

)האם הוגש? האם התקבלה תשובה ומהי...( לאחר שיעודכן סטטוס סופי  שאושרה בעבר, יש לציין סטטוס

 )לדוג' "התקבל לפרסום"(, המערכת תפסיק לבקש עדכון.

 

 :סעיף נספחים .8

 נלווה. זהו טופס קצר מאוד שהותאם לפורטל.  wordלטופס המקוון ישנו טופס 

יש להוריד את הטופס ע"י הקישור "פתח טופס", למלא ולשמור על המחשב. לאחר מכן יש לעלות את הטופס 

 באמצעות שדה "בחר טופס".

 בנוסף יש לצרף את טיוטת המאמר / הצעת המחקר הנדרשת לעריכה.

 צעת מחיר.בבקשה לתקציב עבור ספק חיצוני, יש לצרף ה

 
 

 סעיף הערות: .9

 ניתן לציין הערות במלל חופשי.

 הערות לספק, יש לציין בשדה הערות לספק. הערות אלו יופיעו גם בהזמנה שתישלח לספק.

 
 

 שלח דרישת רכש:  .10

 עם סיום מילוי הטופס וצירוף הנלוות יש ללחוץ על כפתור "שלח דרישת רכש".

 
לטיפול רשות  אוטומטית לאחר אישור רמ"ח, הבקשה תועברהבקשה תישלח אוטומטית לאישור רמ"ח. 

  המחקר.

סטטוס בקשות  –בכל שלב ניתן לעקוב אחר סטטוס הטיפול בבקשה באמצעות תפריט הצעות מחקר 

  לתקציבים.

 

 תשובת רשות המחקר .11

 .)סטטוס הבקשה יעודכן גם בפורטל( תשובה רשמית לבקשה תישלח באמצעות המייל

, מדור תקציבי מחקר ע"י גב' טניה קרפצ'ובבהפעלת התקציב תתבצע  –במידה ויאושר תקציב לספק חיצוני 

tanyak@ariel.ac.il 

 . michaelma@ariel.ac.ilבמידה ותאושר עריכה פנימית, יש לפנות לד"ר מיכאל מעוז לביצוע העריכה 

 

 .Research_Authority@ariel.ac.ilלשאלות נוספות, ניתן לפנות לגב' יעל פיטוסי, מנהלת משרד 

 

 בהצלחה
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