
 
 

 
 

 

 

 

 

 לכבוד:

 חברי הסגל הבכיר

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 

 שלום רב,

 

 ףמדעי בתש" ארגון כנסלמענק עבור  קול קורא הנדון:

ולפרסם אותה לקהילה המדעית בארץ מצנו לעודד את הפעילות המחקרית באוניברסיטה כחלק ממא

 .מדעייםה בכנסים מענקים ייחודיים לתמיכ ףתקצה בשנת הלימודים תש" רשות המחקרובחו"ל, 

 . אירגון בתמיכת האוניברסיטה בכנסים-הר שימו לב, קול קורא זה מפורסם כחלק מתהליך

 המענקמטרת 

 . בתחום התמחותםמדעי כנס למימון  באוניברסיטה לחברי סגל בכירמענק זה מיועד 

 תנאי סף

 .נק זהלמעמנוע מלהגיש בקשה בשנתיים האחרונות מחקרית פעילות הוכיח  שלא חבר סגל

 תנאי זה אינו מתייחס לחברי סגל חדשים עד שנה באוניברסיטה.

בשנתיים האחרונות, לא יוכלו להגיש בקשה  ₪ 50,000כנסים שזכו בתמיכה תקציבית של לפחות 

 א' וב' המפורטים להלן. במסלול

 קווים מנחים

  :קיימים שלושה מסלולי תמיכה 

 סמעלות הכנ 75%המהווים עד  ₪ 40,000 – 60,000 .א

 ; ₪ 20,000 – 40,000 .ב

 .₪ 20,000-פחות מ .ג

 

 

 



 
 

 
 

  

 

 

 ( נדרש לגייס תמיכה נוספת בגובה של₪ 60,000מסלול א )עד בהזוכה במענק  חבר סגל 

מתקציב הכנס ממקורות חיצוניים )תרומות, קרנות מחקר, שיתופי פעולה עם  25% לפחות

תשומת הלב כי מדי  בהקשר זה, אנו מבקשים להסב את וכדו'(. , דמי רישוםמוסדות אחרים

שנה תומך משרד המדע וקרנות נוספות )למשל הקרן הלאומית למדעים, האקדמיה הלאומית 

 לאומיים. -למדעים( בקיום כנסים בין

  מחוץ למוסדלפחות שליש מהנואמים בכנס יהיו מרצים בכל המסלולים נדרש כי 

  לאחר שהוועדה העליונה  , ורקתוכנית מפורטת של הכנסמקבלי המענק יתבקשו להגיש

 .תאשר תוכנית זו יהיה ניתן לנצל את התקציב

 אופן הגשת הבקשה

 efrata@ariel.ac.ilתוגש לרכזת הכנסים במייל:  ההצעה לארגון כנס

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

 והתקציב המבוקש.תכנית הכנס רי גיש הבקשה להציג בפניה את עיקמ

 החלטת הוועדה תשלח למגישה הבקשה.

 מועד להגשה:

. עם קבלת ההצעה יקבע מועד מיוחד 2019 לאוקטובר 1-עד לתאריך הניתן להגיש את ההצעה 

 לדיון בבקשה. 

 efrata@ariel.ac.ilבמייל: או  03-9066189 בטל': ,הכנסים בכל שאלה ניתן לפנות לרכזת

                                                                                           

 

 בברכה,                                                                 

 אלברט פנחסובפרופ'       

  סגן נשיא ודיקן למו"פ                                                                                                           

              


