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  פעולה מחקרי-לשיתוף קול קורא 

 מכון טכנולוגי חולון HIT –אוניברסיטת אריאל 

את "( מעוניינים להדק HIT" –מכון טכנולוגי חולון )להלן  HIT -"( ואריאל" –אוניברסיטת אריאל )להלן 

הקשרים ביניהם ולעודד פעילות מחקרית משותפת בין חוקרי שני המוסדות באמצעות תמיכה במחקרים 

משותפים. המטרה הינה העמקת ההכרות המדעית בין חוקרי שני המוסדות, בין היתר, לשם הצעת 

 מחקרים משותפים לגופי מימון בארץ ובחו"ל.

המיועדת לתמיכה  HIT-AUמשותפת  שני המוסדות הקימו קרן מחקרלשם הגשמת מטרה זו, 

 ולקידום פעילויות מחקר משותפות לחברי סגל משני המוסדות.

הצעות מחקר  HIT-AUאנו קוראים לחברי סגל משני המוסדות להגיש לקרן במסגרת קול קורא זה, 

 משותפות למימון מחקרים מגוונים בתחומים שונים. 

 :בנושאים הבאיםהשנה, הוועדה תיתן עדיפות מסוימת למחקרים 

 אתגרי הגיל השלישי והרביעי -

 AI ,FINTECHסייבר,  -

 חירום ואפר"ן -

 ועיצוב מסייעיםטכנולוגיות  -

 בריאות דיגיטלית  -

 טכנולוגיות למידה -

 למרות האמור לעיל, ניתן להגיש לוועדה הצעות מחקר בכל תחום.

 זכאות להגשה:

 מוסד.רשאים להגיש הצעת מחקר לפחות שני חברי סגל, אחד מכל  .1

חבר סגל בכיר מאוניברסיטת אריאל רשאי להגיש בקשה לקרן בתנאי שבשנתיים האחרונות הגיש  .2

הצעת מחקר לגוף מימון חיצוני. תנאי זה אינו מתייחס לחברי סגל חדשים עד שנה באוניברסיטה 

 וכן לחברי סגל ששהו בשנת שבתון בשנה האחרונה. 

 

 אים ומגבלות להגשה:תנ

 משך המחקר המוגש לא יעלה על שנה. .1

 אש"ח, ובכל מקרה יהיה תלוי במשאבים הזמינים באותה עת לקרן. 40גובה התקציב לא יעלה על  .2

במסגרת המענק, לא ניתן לבקש שכר או מלגה לחברי סגל המקבלים שכר ע"י המוסדות. ניתן  .3

למעט סטודנטים/משתלמים/עובדי מחקר שכבר לשלם מלגה מתוך המענק לסטודנטים/משתלמים, 

 .מתוקצבים ע"י אריאל

 

 



 
 

    אופן הגשת הבקשה

הבקשות תוגשנה באמצעות מערכת הפורטל של רשות המחקר באריאל, המאפשרת הגשה, צפיה 

 ותפעול של תקציבי המחקר. הנחיות:

: לפנות לרשות המחקר באריאל לדוא"ל HIT -טרם הגשת הבקשה, על החוקר הראשי מ .1

anastasiach@ariel.ac.il  לצורך קבלת סיסמא לפורטל רשות המחקר. יש לציין בהודעת הדוא"ל

 את הפרטים הבאים: שם, ת.ז. וטלפון.

באמצעות הפורטל של רשות   מאוניברסיטת אריאלהצעת המחקר תוגש על ידי חבר הסגל  .2

 HIT -"בקשה למענק מחקר". החוקר מ -המחקר באוניברסיטת אריאל בלשונית "בקשות לתקציב" 

 יוגדר כחוקר ראשי נוסף. ניתן להיעזר בהנחיות המופיעות בלינק הבא:

 
 הנחיות לפורטל רשות המחקר

 

 מועד אחרון להגשה:

 .26/08תאריך על ההצעות להתקבל עד ל

 בחינת הצעת המחקר המשותפת:

וועדת שיפוט, הכוללת נציגים משני המוסדות, תבחן את הבקשות המוגשות ותודיע על החלטתה. 

 ההחלטה תכלול גם את גובה התקציב המאושר. 

 לאחר אישור המחקר:

מכון  HIT -בתום שנת המחקר, על החוקרים הזוכים להגיש לרשויות המחקר של אוניברסיטת אריאל ו

  דו"ח מדעי מסכם.טכנולוגי חולון 

 

 למידע ושאלות:

 בכל שאלה ניתן לפנות לאנשי הקשר הבאים:

 ayeletbe@ariel.ac.il :מוזמנים לפנות לאילת בנקוביץ, אוניברסיטת אריאל חוקרי אריאל

  talira@hit.ac.ilמכון טכנולוגי חולון:  HITאלוני, -מוזמנים לפנות לטלי ריין HITחוקרי 

 

        ם שיתוף פעולה פורה ומחקר מוצלח.אנו מאחלים לכולכ

        

  בברכה,     

 

 אלברט פנחסובפרופ' 

 סגן נשיא ודיקן למו"פ

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 ד"ר רפאל ברכאן

ראש הרשות למחקר, חדשנות 

 ובינלאומיות

HIT מכון טכנולוגי חולון 
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