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 לכבוד:

 חברי הסגל הבכיר

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 

 שלום רב,

 9201קול קורא לשנת  - לקידום מחקר הגיל השלישיהקרן הנדון: 

לעלייה משמעותית  התמותה במדינות המפותחות והמתפתחות הובילההירידה באחוזי העלייה בתוחלת החיים לצד 

נערכים לשינוי זה בהרכב האוכלוסייה ורואים בכלל, ובישראל בפרט, ומעלה באוכלוסייה. ברחבי העולם  65בשיעור בני 

 ביותר. יעד כלכלי וחברתי חשובישראל אף הגדירה את קידום אוכלוסיית הגיל השלישי כבו אתגר והזדמנות לצמיחה. 

 

המרכז לחקר וקידום הגיל השלישי"  –וחברת הבת "אריאל  אריאלאוניברסיטת  יעד הלאומי שהוזכר לעיל, הקימולאור ה

 קרימינולוגיה.קרן עומדת פרופ' שרה בן דוד מהחוג לה  בראש קרן לקידום מחקר בנושא הגיל השלישי.האת 

. המחקר תחום הזקנה שלבהיבטים שונים ומגוונים  העוסקותמחקר  להגיש הצעותהקרן קוראת לחברי הסגל הבכיר 

 , מדעי החיים,בינתחומי המשלב את תחומי הבריאותו/או מחקר מדעי, טכנולוגי לצורך יישומי,  עשוי להיות בסיסי או

 תקשורת, הכלכלה והחברה למען האוכלוסייה בגיל השלישי.

יהוו בסיס להגשת הצעות מחקר לגופי , וכן בתחום רחבים יותראנו מצפים שתוצאות המחקר יהוו פלטפורמה למחקרים 

 . מימון חיצוניים

בן דוד כדי לבדוק אפשרות לקבלת מידע רלוונטי מהשטח ו/או גישה לגופים שרה ניתן לפנות לפרופ' במידת הצורך, 

 רלוונטיים כגון בתי גיל הזהב. 

 :תנאים כללים להגשה

 .תקופת המחקר לא תעלה על שנה 

  ש"ח 40,000לא יעלה על  התקציבגובה. 

  להגיש בקשה. זכאי( לא 2017-2018בשנתיים האחרונות ) במאגרי ות"תחבר סגל שלא פרסם 

  להגיש בקשה. זכאיתשע"ט( לא -ר לגוף חיצוני בשנתיים האחרונות )תשע"חהגיש הצעת מחקחבר סגל שלא 

 .באוניברסיטה שנים 3לחברי סגל חדשים עד  אינו מתייחסתנאי זה        

עם זאת, יש לשים לב למגבלות שונות  כל תקציב ייבחן לגופו תוך התייחסות קפדנית להצדקה מפורטת של סעיפי התקציב.

 המצוינות בטופס ההגשה.

 

 הנחיות הגשה:

"בקשה למענק -באמצעות הפורטל של רשות המחקר בלשונית "בקשות לתקציב" ע"י חבר סגל בכיר הצעת המחקר תוגש

 מחקר".



 
 

 
 

 ניתן להיעזר בהנחיות המופיעות בלינק הבא:

 לפורטל רשות המחקר הנחיות

הצעות המחקר שיוגשו תועלנה לדיון בפני וועדה ייעודית. הוועדה יכולה, בהתאם לשיקול דעתה, לזמן את מגיש הבקשה 

 להציג בפניה את עיקרי המחקר והתקציב המבוקש.

 לכל אחד מהמגישים.תדון בבקשות ותודיע על החלטותיה וועדה מקצועית שתוקם 

 

 9/170/01 :לרשות המחקרמועד אחרון להגשה 

 

, וכן במייל 9758906-03בטל:   טלי גונן, רכזת תפוקות מחקריותלצורך בירור נוסף ניתן לפנות לרשות המחקר לגב' 

talig@ariel.ac.il 

 בברכה,

 

 פרופ' אלברט פנחסוב

 סגן נשיא ודיקן למו"פ

   פרופ' שרה בן דוד 

דום מחקר הגיל השלישייו"ר הקרן לק  
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