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 כללי .1

מעודדת את חוקריה לעסוק בפעילות מחקרית נרחבת ומגוונת. אוניברסיטת אריאל בשומרון 

הינה הגוף המנהלי האמון על קידום מטרה זו. במסגרת זו, מסייעת הרשות הרשות למחקר ופיתוח 

 לחוקרים בייזום, בקרה וניהול של מחקרים, הן ממקורות חיצוניים והן ממקורות פנימיים. 

 חברות, מימון קרנות, פרטיים, ממשלתיים גופים: י"ע הממומנים קריםבמח מטפלת המחקר רשות

 או/ו המדינה י"ע הממומנים ביטחון גופי, מחקר מוסדות, פילנטרופיים ארגונים, מסחריות

הינם ברמת המחקר הבסיסי והמתקדם,  באוניברסיטההמחקרים המתבצעים  .ועוד שהופרטו

 תיאורטיים ומעשיים ולפני מסחור.

 רשות המחקרהעל של ת מטר .2
 

 .ומקצועי אדיב תוך הקפדה על מתן שירות של חברי הסגל מגוונת מחקריתעידוד פעילות  

 :ןה העל מטרות

 צמיחה כמנוע באוניברסיטה המחקרית הפעילות קידום 

 האוניברסיטה של המחקרי המוניטין העצמת 

 קידום הפעילות המחקרית בזירה הבינלאומית 

 המחקר במרכזי הפעילות הרחבת 

 תפקידיה העיקריים של הרשות .3
 

 מחקרים למימון פוטנציאליים מקורות איתור. 

 ל"ובחו בארץ מממנים גופים עם עבודה קשרי וטיפוח ניהול. 

 לרלוונטיות בהתאם, האוניברסיטה לחוקרי המממנים הגופים של קוראים קולות והפצת פילוח 
 .שלהם

 מחקר הצעות בהגשת החוקרים והדרכת תמיכה. 

 פנימיים מימון מקורות הקצאת י"ע מחקרית פעילות לביצוע החוקרים עידוד. 

 לפעילות והקרן מדע לקשרי הקרן תקציבי כולל האוניברסיטה של המחקר תקציבי מערך ניהול 
 .מחקרית

 פעילים מחקרים של ותקציבית ניהולית בקרה . 

 ומלגאים מחקר עוזרי, חוקרים: למחקר הקשור א"כ ניהול. 

 הסגל חברי של המחקרית הפעילות ותאוד נתונים ועיבוד איסוף. 

 דוקטורנטים-ובתר מחקר עמיתי, חוזרים מדענים, עולים מדענים קליטתב סיוע. 

 ופרסומים מחקרים חוברות של לאור והוצאה ריכוז . 

 אריאל באוניברסיטת שונים חוקרים בין פעולה שיתופי ייזום . 

 פועלם על אדמיניסטרטיבית בקרה וכן ופיתוח מחקר מרכזי והקמת ייזום. 

 בין וחיבור קישור:  

 .לחוקרים מממנים גורמים •

 .שונות וממחלקות מפקולטות חוקרים •
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 .ותעשייה מחקר מכוני, מאקדמיות לחוקרים מהאוניברסיטה חוקרים •

 והפיתוח המחקר בתחומי העבודה וכללי נהלי בקביעת שותפות . 

 לתקן בהתאם לשינויים בנוהל - מבנה ארגוני  .4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גדרות תפקידים"."מבנה ארגוני וה 19-001להרחבה ראה נוהל 

 

 

 

 

 

 

 סגן הנשיא והדיקן למו"פ  
 פרופ' אלברט פנחסוב

   

       

       

 סגן הדיקן למו"פ
 פרופ' יצחק שי

 ל הרשות למחקר ופיתוחמנה 
 דני חרדון

   

       
       

       

 סגנית מנהל  
 הרשות למחקר ופיתוח

 עו"ד אורית טסה

מנהלת משרד   
 ונאמנת איכות

 יעל פיטוסי

מזכירת סגן הנשיא  
 והדיקן למו"פ
 סלין מיכליס

       
       

 רכזת תפוקות מחקריות 
 טלי גונן

     

       
       

       

רמ"ד קשרי 
 מחקר

 אלונה בן עיון

קדמת מדעי  
 הטבע

 אילת בנקוביץ

חוקרים  תרכז 
 מחו"ל

 ד"ר נדיה ירמקוב

רמ"ד תקצוב  
 ובקרה

 אפרת תג'ר

 עורך מדעי 
 מיכאל מעוזד"ר 

       
       

     

מידענית ורכזת 
 הזדמנויות מימון

 אלה דחטיאר

תיאום ופיתוח  
 הדרכות מחקר
 מיכל שיינברגר

רכזת מחשוב   
 ובקרה

 צ'רניאבסקי אסיה

רכזת חוזים  
 ותקציבי מחקר

 טניה קרצ'וב

רכזת מלגות  
 ותקציבי מחקר

 שרה נגר

       
 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%98%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9d/
mailto:anastasiach@ariel.ac.il
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  PRE  – מדור קשרי מחקר .5
 

 :כוללות המדור פעילויות

 ל"ובחו בארץ המממנים הגופים י"ע המתפרסמים קוראים קולות איתור. 

 הרלבנטיים הסגל לאנשי קוראים קולות והפצת פילוח, עיבוד, ניתוח. 

 התקציב לרבות, מחקר הצעת בבניית סיוע מתן. 

 חינהב לצורך מממנים לגופים המחקר הצעות העברת . 

 לחוקרים מקצועיות וסדנאות הדרכות קיום. 

  ."מחקר הצעת הגשת" 19-003 נוהל ראה להרחבה

 POST –מדור תקצוב ובקרה  .6

 :לרבות, אישורם מרגע, המחקר קטיפרוי להפעלת הקשורים ההיבטים בכל עוסק המדור

 (ופנימיים חיצוניים) מחקר תקציבי של שוטפים ובקרה הולני 

 מחקרית לפעילות והקרן מדע לקשרי הקרן תקציבי ניהול. 

 מחקר תקציבי בהפעלת לחוקרים וסיוע ליווי 

 ובמלגאים מחקר עובדי בשכר טיפול 

 המחקר של האדמיניסטרטיבי בניהול הקשור בכל החיצוניים הגורמים מול התנהלות 

 ".וחיצוניים פנימיים מחקר מענקי תהפעל" 19-004 נוהל ראה להרחבה

 הצעות מחקר .7

. סטודנטים והנחיית הוראת לצד, לחברי הסגל לקדם את המחקר מסייעת רשות המחקר

 העולם פני על ומרושתים איכותיים, מגוונים, חדשניים מחקרים לקידום פועלת האוניברסיטה

 ייחודיים ותקציבים, מגוונים באפיקים, רבים מאמצים מושקעים כך לשם. ל"ובחו בארץ, האקדמי

 .הנושא ועידוד לקידום מוקדשים

 .מחקריו עבור מימון לקבלת בדרך החוקר של הראשון הצעד הינו מחקר הצעת הגשת

. ל"בחו או בארץ מממן גוף מטעם קורא קול של פרסום בעקבות מוגשת מחקר הצעת, המקרים ברוב

 וכן המחקר נושא לגבי הסברים אליו ומצורפים, מחקר קשרי מדור ידי על ומופץ מאותר הקורא הקול

 .ההגשה לאופן בנוגע הנחיות

 הגוף ובנהלי בקריטריונים עמידה) המוגשת המחקר הצעת בבדיקת לחוקר מסייע מחקר קשרי מדור

(. וכדומה שליח עם הגשה, העותקים הכנת) עצמה בהגשה וכן המוצע המחקר תקציב בבניית(, המממן

 בנוגע מסוים מידע לברר שמעוניין שחוקר כך המממן הגוף מול אל מקשר גורם מהווה המדור, כן כמו

 .המדור באמצעות זאת לעשות מוזמן הקורא לקול

  ".מחקר הצעת הגשת" 19-003 נוהל ראה להרחבה

 חזרה לתוכן עניינים

http://www.ariel.ac.il/research/authority/procedures#?-הלי-הרשות-למחקר-ופיתוח
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%98%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9d/
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%98%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9d/
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 מימון הזדמנויות .8

רשות המחקר עוקבת כל העת אחר הקולות הקוראים במאגר רחב ומגוון של גופי מימון מהארץ 

קולות  מרוכזים בו ומפרסמת לקהילת חברי הסגל הבכיר ידיעון שבועי )ניוזלטר(ומרחבי העולם 

 קשרי"ד לרמלשלוח פניה  יש התפוצה לרשימת להצטרפותקוראים חדשים שאותרו בשבוע האחרון. 

  .מחקר

 

לעקוב אחר אתר רשות דרך נוספת לעקוב אחר הזדמנויות המימון שמפרסמת רשות המחקר היא 

 ".קרנות חיצוניות –אפשרויות מימון " המחקר: 

 שלושה מאגרים:, באתר

 רשימת קולות קוראים פעילים: 

ושפתוחים להגשת הצעות  "י רשות המחקרערשימת הקולות הקוראים הפתוחים שהתפרסמו 

 לחוקרי האוניברסיטה. 

 ארכיון קולות קוראים:  

, הקול קורא עובר לארכיון קולות ננעלה הקורא לקול וההגשה חלף לקרן ההגשה שמועדלאחר  

שימת הקולות הקוראים שפורסמו במהלך השנה האחרונה בר לעיין ניתן בארכיון. קוראים

 ונסגרו. 

 ארכיון הניוזלטר השבועי: 

 .בעמוד זה מופיעיםניוזלטר השבועי( השבועי מאת רשות המחקר )הפרסומי הידיעון 

: אם לא איתרתם בפרסומי רשות המחקר קול קורא המתאים איתור קולות קוראים באופן יזום

לתחומי העניין והמאפיינים החשובים לכם במימון למחקר, יש באפשרותכם לפנות לרשות המחקר 

 הקוראים שיתאימו בצורה הטובה ביותר עבורכם.על מנת לערוך חיפוש יזום של הקולות 

, ולצרף את כל המידע הרלוונטי מידענית ורכזת הזדמנויות מימוןללשם כך, באפשרותכם לפנות 

לאיתור מקור מימון מתאים עבורכם )תחומי המחקר הרלוונטיים וכל הדגשים החשובים עבורכם 

 מימון למחקר זה(.באיתור 

 

 הדרכות מחקר .9

 לספק שמטרתן נושאים במגווןו המנחים מיטב עם מקצועיות הדרכות מערך מפעיל מחקר קשרי מדור

 כוללת ההדרכות תכנית. המחקרית לפעילותם ורלוונטי פרקטי בידע אותם ולהעשיר כלים לחוקרים

 גרנטים לכתיבת כלליות הדרכות, מסוים מממן לגוף מחקר הצעות להגשת ייעודיות הדרכות

 . ועוד, ובעולם בארץ המחקר קהילת עם פ"שת בתחומי הדרכות, שיווקית מחקרית כתיבה, ומאמרים

 המוסדית המייל לכתובת ודיוור, מסך שומרי ,יברסיטההאונ אתר :באמצעות מתפרסמות ההדרכות

 .החוקרים של

mailto:alonaba@ariel.ac.il
mailto:alonaba@ariel.ac.il
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/%d7%90%d7%a4%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%9f/
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d/
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/%d7%90%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%9d/
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%96%d7%9c%d7%98%d7%a8/
mailto:allade@ariel.ac.il
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/research-tutorials/
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 תקציבי מחקר .10

 המממן הגוף מול להתחייבויותיו בהתאם המחקר לביצוע אחראי ,ממומן מחקר המנהל חוקר

 מנוהלים, אוניברסיטאיים פנים ממענקים והן חיצוניים מגופים הן, מחקר תקציבי. והאוניברסיטה

 מחקרה תקציב את לנהל לחוקר מסייע מדורה צוות .שברשות ובקרה תקצוב במדור החוקר עבור

. ביותר הטוב באופן הפיננסי בהיבט המחקר ביצוע את ויאפשר התקציבי הניצול את שימקסם באופן

 הכנת, שותפים חוקרים ומוסדות המממן הגוף מול התנהלותב :היתר בין, מתבטא המדור סיוע

 ובמלגות בשכר טיפול, תקציב סעיפי בין העברות על המלצות, המממן לגוף והגשתם הכספיים הדוחות

 תקציבים סגירת, במועד דוחות והגשת תקציבי ניצול לגבי תזכורות, במחקר המעורבים גורמים של

 .וכדומה

   ".וחיצוניים פנימיים מחקר מענקי הפעלת" 19-004 נוהל ראה להרחבה

 שותפותקרנות מומ מענקי מחקר מקרנות פנימיות .11

 לביצוע מיועדים תקציביםה. המחקרית פעילותם לקידום תקציבים הסגל לחברי מקצה המחקר רשות

 תעשה פנימי למימון בקשה הגשת .ד"וכ פרסומים למימון ,א"כ העסקת, ציוד לרכישת ,תשתית מחקרי

 במייל לחוקרים נשלח הפנימיים הקוראים הקולות אודות מידע. הרשות מפיצהש קורא קול במסגרת

 .המחקר רשות באתר מפורסם וכן הניוזלטר במסגרת

 מימון לקרנות מחקר הצעות בהגשת לסייע במטרה לשוני מדעי עורך מעסיקה המחקר רשות, כן כמו

 .ת"ות לפי יםכשפיט יםהמוכר עת כתביל המיועדים מאמרים ובכתיבת חיצוניות

 פורטל באמצעות להגיש יש, תפנימי לשונית מדעית לעריכהות בקש או/ו פנימיים תקציביםל בקשות

 הרכש יחידת י"ע מופעליםו ופיתוח למחקר ברשות מנוהלים המאושרים התקציבים המחקר רשות

 .האוניברסיטה של המדעי

 

 לחברי מיועדות אלו קרנות: פנימיות מחקר קרנות מספר המחקר רשות באמצעות מנוהלות, בנוסף

, אותם רשות המחקר מפרסמת באתר קוראים קולות מפרסמות הקרנות. האוניברסיטה של הסגל

 מחוץ מממן לגוף ותלהגש בדומה מתנהלותההגשות לקרנות אלו  .ומפיצה בדיוור האלקטרוני

 . הקרן של פנימי במימון באוניברסיטה מבוצעים הזוכים המחקרים. לאוניברסיטה

 :אלו כגון לקרנות דוגמאות

 השלישי הגיל מחקר לקידום הקרן

העלייה בתוחלת החיים לצד הירידה באחוזי התמותה במדינות המפותחות והמתפתחות הובילה 

ברחבי העולם בכלל, ובישראל בפרט,  ומעלה באוכלוסייה. 65לעלייה משמעותית בשיעור בני 

ישראל אף הגדירה  ורואים בו אתגר והזדמנות לצמיחה.נערכים לשינוי זה בהרכב האוכלוסייה 

 את קידום אוכלוסיית הגיל השלישי כיעד כלכלי וחברתי חשוב ביותר.

המרכז  –לאור היעד הלאומי שהוזכר לעיל, הקימו אוניברסיטת אריאל וחברת הבת "אריאל 

הקרן עומדת את הקרן לקידום מחקר בנושא הגיל השלישי. בראש  לחקר וקידום הגיל השלישי"

 פרופ' שרה בן דוד מהחוג לקרימינולוגיה.

 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%98%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9d/
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%9d/
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%98%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97/
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%98%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97/
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  AU-HIT קרן מחקר משותפת

מכון טכנולוגי חולון מעוניינים להדק את הקשרים ביניהם ולעודד  HIT -אוניברסיטת אריאל ו

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 

שני המוסדות הקימו קרן מחקר  ,הגשמת מטרה זומשותפים לגופי מימון בארץ ובחו"ל. לשם 

המיועדת לתמיכה ולקידום פעילויות מחקר משותפות לחברי סגל משני  HIT-AU משותפת

 .המוסדות

  קריטריונים .12

רשות המחקר מבצעת באופן שוטף ניטור, מעקב ודיווח על הפעילות המחקרית של חברי הסגל לצרכים 

ידי צוות -שונים. הנתונים נאספים הן מחבר הסגל )בהמשך לפניה אליו( והן באופן עצמאי ומעובדים על

משמשים לצורך בחינת זכאות חבר הסגל למענק הקריטריונים,  אלונתונים חלק מ רשות המחקר.

כמוגדר בהסכם הקיבוצי החל על הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטה. במסגרת בחינת הזכאות, 

 נבדקים הפרמטרים הבאים בכל שנה ביחס לשנה הנבדקת:

 פרסומים מדעיים .1

 תקציבי מחקר .2

 פטנטים .3

 מונחים לתארים מתקדמים .4

 אי זכאות נשלחת לחברי סגל העומדים בתנאי הסף. הודעה על זכאות או 

חבר סגל שעמד בתנאי הסף אך לא עמד בניקוד הנדרש, נדרש לשלוח חומרים נוספים לוועדת 

החריגים באמצעות טופס מקוון הנשלח אליו מרשות המחקר. הוועדה בוחנת את החומרים שהוגשו 

ר סגל שזכאותו אושרה מקבל את מענק ומחליטה בעניין זכאותו או אי זכאותו של חבר הסגל. חב

 הקריטריונים לשכרו, כמפורט בהסכם הקיבוצי.

עידוד חוקרים", זכאותם למענק  –חברי סגל חדשים עליהם חל הנוהל "חברי סגל בכיר חדשים 

 נבדקת באופן שונה, כמפורט בנוהל זה.

נק הקריטריונים ניתן למצוא בהסכם הקיבוצי ובנספחיו )בייחוד נספח ב'( מידע מפורט הנוגע למע

 " באתר ארגון הסגל האקדמי הבכיר.קריטריונים - חריגים לוועדת מנחים קווים"  מסמךוב

 .אתר הרשותמדידת הפעילות המחקרית ניתן למצוא במידע אודות 

 

 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%9d/
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%9d/
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/06/Criteria_Guide.pptx.pdf
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 קרן קשרי מדע  .12

 חבר עבור מצטבר שנתי סכום בה מייעדת שהאוניברסיטה ושמית רישומית קרן הינה קרן קשרי מדע,

 ובנוהל הקיבוצי בהסכם המוגדרים לכללים בכפוף, אישית הינה הזכאות. לכך הזכאי בכיר אקדמי סגל

 .להעברה ניתנת ואינה, מדע קשרי קרן

 :הבאות למטרות הקרן בכספי להשתמש ניתן

, רישום דמי, להשתלמות טיסה/נסיעה הוצאות מימון :ל"ובחו בארץ אקדמית פעילות מימון .א

 .סעיף בכל מותרים הוצאה סכומיל בכפוף – בזה וכיוצא( ל"בחו) ל"אש הוצאות

 שירותי, עת בכתבי מנוי דמי, מדעיים עת בכתבי פרסומים מימון :מחקרית לפעילות סיוע .ב

 .מחקר יעוזר והעסקת מדעיות באגודות חברות, מאמרים של  לשונית ועריכה תרגום

 היקפי ציוד לרכישת מוגבל באופן הקרן בכספי להשתמש ניתן :למחקר היקפי ציוד רכישת .ג

 .האוניברסיטה לנוהלי בהתאם ,למחקר

 המחקר רשות פורטלבאמצעות  המחקר רשותל יוגשו מדע קשריל קרןהמ תקציבי לניצול הבקשות

 .ידה-על ויטופלו

  ."מדע לקשרי הקרן" 19-005 נוהל ראה להרחבה

 מחקרית פעילות קרן .13

 עבור שקלי שנתי סכום בה מקצה שהאוניברסיטה ושמית חשבונאית קרןקרן פעילות מחקרית, הנה 

 הינה הזכאות ".מחקרית פעילות עידוד לנוהל עקרונות" למסמך בכפוף, לכך הזכאי אקדמי סגל חבר

 .להעברה ניתנת ואינה, הקיבוצי בהסכם המוגדרים לכללים ףבכפו, אישית

 :הבאות למטרות הקרן בכספי להשתמש ניתן

, רישום דמי, להשתלמות טיסה/נסיעה הוצאות מימון :ל"ובחו בארץ אקדמית פעילות מימון .א

 .סעיף בכל מותרים הוצאה לסכומי בכפוף – בזה וכיוצא( ל"בחו) ל"אש הוצאות

 שירותי, עת בכתבי מנוי דמי, מדעיים עת בכתבי פרסומים מימון :מחקרית לפעילות סיוע .ב

 .מחקר עוזרי והעסקת מדעיות באגודות חברות, מאמרים של  לשונית ועריכה תרגום

 היקפי ציוד לרכישת מוגבל באופן הקרן בכספי להשתמש ניתן :למחקר היקפי ציוד רכישת .ג

 .האוניברסיטה לנוהלי בהתאם, למחקר

 רשות פורטל באמצעות המחקר לרשות יוגשו מחקרית פעילות מהקרן תקציבי לניצול הבקשות

 .ידה-על ויטופלו המחקר

 

 

https://mymop.ariel.ac.il/research/login.aspx
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%98%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9d/
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%98%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9d/
https://mymop.ariel.ac.il/research/login.aspx
https://mymop.ariel.ac.il/research/login.aspx
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  ופיתוח למחקר הרשות פורטל .14
 

מתקדם כשירות לחברי הסגל ומתוך כוונה לאפשר שקיפות  פורטל מפעילההרשות למחקר ופיתוח 

 וניהול עצמאי של תקציבי המחקר ע"י החוקרים באוניברסיטה.

 הפורטל נועד לשמש למטרות הבאות:

  צפייה ומעקב אחר יתרות תקציביות של מענקי מחקר חיצוניים ופנימיים לרבות הקרן

 ;לקשרי מדע והקרן לפעילות מחקרית

 קר וכוח אדם מחקרי )לרבות מלגאי מחקר(ניהול תקציבי מח ; 

 מעקב אחר אבני דרך בתקציבי מחקר ממומנים; 

 קדם רכש; 

 הגשת בקשות למענקים ולתקציבים מרשות המחקר; 

 הגשת בקשות לניצול תקציב מקרן קשרי מדע ומקרן פעילות מחקרית; 

 .רכזת מחשוב ובקרהללקבלת קישור להרשמה ראשונית יש לפנות 

חדשים  בחוברת הדרכה למשתמש ולהתעדכן בשדרוגים תוכלו לעיין  המחקררשות  באתר

 במערכת.

 הקמת מרכזי מחקר .15
 

לים ירשימת מרכזי המחקר הפעבאוניברסיטה פועלים מרכזי מחקר בתחומים שונים ומגוונים. 

 הידע להעמקת תחומיים-רב מחקר מרכזי הקמת מעודדת האוניברסיטה. המחקר רשות באתר נמצאת

 מרכזי במסגרת. בתחום המקצועית הקהילה עבור והן האקדמית הקהילה עבור הן, מגוונים בנושאים

 יפורסמו, עומק מחקרי יתבצעו, שונות מדיסציפלינות חוקרים ממספר אחד כל ושיורכב, המחקר

  .וכדומה מחקרים לביצוע קוראים קולות יפורסמו, כנסים יערכו, מדעיים פרסומים

 .בניהולם לסייע וכן המחקר מרכזי של הקמתם את לקדם אחראית המחקר רשות

 להנחיות בהתאם הצעה להגיש מוזמנת מחקר מרכז באוניברסיטה להקים המעוניינת חוקרים קבוצת

  ".מחקר מרכז וניהול"הקמה  19-008  בנוהל

 

 טיפול במדענים עולים וחוזרים .16
 

 המעוניינים, חוזרים ותושבים חדשים עולים לקלוט האקדמיים מוסדותה את מעודד הקליטה משרד

 מדענים עשרות האחרונות בשנים קלטה אריאל אוניברסיטת .הישראלי האקדמיה בעולם להשתלב

 .מהתפוצות חוקרים קליטת לעודד וממשיכה, לשורותיה וחוזרים עולים

 מדענים פרטי של מאגר בעלי ארגונים' מס עם רציף בקשר עומדת המחקר רשות, זה ממאמץ כחלק

 המתאימים מועמדים לבחון מנת על, ארצה עלייתם/חזרתם טרם עוד לעיתים, ל"חוב ישראלים

 .אריאל באוניברסיטת להיקלט

https://mymop.ariel.ac.il/research/login.aspx
mailto:anastasiach@ariel.ac.il
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%98%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97/
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/research-centers/
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%98%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9d/
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 כעובדי, כדוקטורנטים  – חוזרים מדענים או עולים מדענים במחלקתם לקלוט המעוניינים סגל חברי

 מתאימים מועמדים יש האם לבחון מנת על המחקר לרשות לפנות מוזמנים – כמרצים או מחקר

 .באוניברסיטה להיקלט העשויים

 כל, לכן. העולה או החוזר המדען העסקת עבור חלקי למימון זכאית האוניברסיטה מהמקרים בחלק

 משרד מול זה נושא מרכזתה, המחקר רשות באמצעות נעשית ל"מחו חוזר או עולה מדען של קליטה

 .הקליטה

 ".חוזרים ובמדענים עולים במדענים טיפול" 19-002 נוהל ראה להרחבה

 טיפול בקליטת עמיתי מחקר .17

 אקדמיים הישגים שיניב בתחומיה הנערך ואיכותי מגוון מחקר מעודדת ופיתוח למחקר הרשות

 מחקר עמיתי לקליטת פתוחה האוניברסיטה כך לצורך. הבינלאומית המדעית הקהילה בקרב מובילים

 .האוניברסיטה חוקרי עוסקים בהם המחקר מתחומי

 בהגשת סיוע לקבל המחקר לרשות לפנות מוזמנות מחקר עמיתי לקלוט המעוניינות, במוסד מחלקות

 .מחקר לעמיתי המינויים לוועדת בקשה

  ."מחקר"עמיתי  009-19 נוהלראה  להרחבה

 דוקטורנטים-טיפול בקליטת בתר .18
 

 את לחזק מנת על, מצטיינים דוקטורנטים-בתר של קליטתם מעודדת ופיתוח למחקר הרשות
 של המחקר וקבוצות מעבדות חיזוק תוך האוניברסיטה של הבינלאומיים האקדמיים הקשרים

 .החוקרים

 תקציבים מקצה היתר ובין דוקטורנטים-בתר בקליטת לטיפול משאבים מקצה המחקר רשות כן על
 .עבורם קיום מלגות למימון

 לקבלת , חוקרים מחו"ל כזתרל לפנות מוזמנים דוקטורנטים-בתר לקלוט המעוניינים הסגל חברי
 .דוקטורנטים-לבתר המינויים לוועדת בקשה בהגשת סיוע

 כנסים והוצאה לאור .19

 שונים בתחומים מדעיים כנסים לארגון רחבה תשתית החוקרים לרשות מעמידה האוניברסיטה

 האוניברסיטאית התשתית. ומהעולם מהארץ רחבה מדענים קהילת עבור, האוניברסיטה במתחם

 ובהפקה בארגון סיוע, נרחב מקצועי ידע, כספי תקצוב, מסוימות בדרישות לעמידה בהתאם, כוללת

 . וכדומה

 במטרה עת וכתבי מדעיים ספרים לפרסם האקדמי הסגל חברי את מעודדת האוניברסיטה, בנוסף

 לקהילה וחדשני מעמיק אקדמי ידע והפצת ליצירת כמקום האוניברסיטה מעמד את לבסס

 כספית ותמיכה ליווי במתן, היתר בין, ביטוי לידי בא זה עידוד .והמקצועית המדעית, האקדמית

 . הללו היד כתבי של לאור בהוצאה

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%98%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9d/
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%98%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9d/
mailto:postdocs@ariel.ac.il
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 להגיש מוזמנים, הללו התחומים משני באחד האוניברסיטה תמיכת את לקבל המעוניינים סגל חברי

. ייעודיים טפסים גבי על, לאור והוצאה כנסים רכזת עבור, מנהלה מערכות מחלקתל מפורטת בקשה

 הבקשות. הפקולטה רכזות באמצעות ומפורסמים מראש הנקבעים במועדים שנה בכל יוגשו הבקשות

 עליונהה המקצועית לוועדה יועברו הדירוג תוצאות. הפקולטיות וועדותה של והמלצה בחינהל יועברו

  .הסגל לחבר שינתן מימוןה וגובה הבקשה אישור לצורך

 המחקר ברשות מנוהלים, מדעי כנס עריכת לצורך והן לאור הוצאה לצורך הן, מאושרים תקציבים

 .לאור וההוצאה הכנסים רכזת – התקציב מפעילת בסיוע

 ."לאור הוצאה" 17-011 נוהל וכן "עריכת כנסים מדעיים" 17-010 נוהל ראה להרחבה

 המחקר רשות צוות  .20

 חרדון דני, מחקרה רשות מנהל
03-9066671 

dannyha@ariel.ac.il 

 :אחריות תחומי
 היעדים למימוש הפעילות והכוונת המחקר רשות יעדי קביעת. 
 באמצעות המחקר קידום : 

 מממנים גופים עם קשרים טיפוח -
 שונות ממחלקות חוקרים בין פעולה שיתופי קידום -
 שונות מאקדמיות חוקרים בין פעולה שיתופי קידום -
 מחקר במרכזי ותמיכה הקמה -

 המחקר רשות של שוטף ניהול 

 
 טסה אורית ד"עו ,מחקר רשות מנהל' ס

03-9765789 
oritta@ariel.ac.il 

 :תחומי אחריות
 המחקר רשות של שוטף בניהול סיוע  
 ותקשורת הבריאות מדעי, והרוח החברה מדעי:  הבאים בתחומים וחוקרים מחקרים קידום 
 מסוים מחקר בתחום התומכים גופים 
 האוניברסיטה בתוך מחקרל שותף איתורסיוע ב 
 חוזרים ומדענים עולים מדענים בקליטת סיוע 
 באוניברסיטה חדשים חוקרים 
 מחקרית פעילות נתוני ועיבוד איסוף 

  עיון-בן אלונה' גב ,מחקר קשרי ד"רמ
03-9371402 

 alonaba@ariel.ac.il  

 :תחומי אחריות
 ל"ובחו בארץ קוראים קולות איתור על ובקרה יהולנ 
 הרלבנטיים הסגל לאנשי והפצתם קוראים קולות פילוח תהליך ניהול  
 מחקר הצעות בהגשת הטיפול וריכוז סיוע  
 מחקר הדרכות ופיתוח תיאום תהליך על בקרה 

mailto:efrata@ariel.ac.il
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%98%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9d/
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%98%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9d/
mailto:dannyha@ariel.ac.il
mailto:oritta@ariel.ac.il
mailto:alonaba@ariel.ac.il
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  דחטיאר אלה' גב, מימון הזדמנויות ורכזת מידענית
 074-7808949 
 allade@ariel.ac.il 

 :תחומי אחריות
 ל"ובחו בארץ קוראים קולות איתור 
 פילוח קורות קוראים והפצתם לאנשי הסגל הרלוונטים 
 הידע מרכזי של האינטרנט אתרי תפעולתמיכה ו 

 

 שיינברגר מיכל' גב, מחקר הדרכות ופיתוח תיאום
 074-7296224 
 michalsh@ariel.ac.il 

 :תחומי אחריות

 המחקר לצרכי בהתאם שנתית הדרכות תכנית הכנת 
 מולם ההדרכות ותיאום התאמתם בחינת, מרצים איתור 
 המחקר הדרכות תכנית לגבי מידעמתן ולהדרכות  רישום ביצוע 
 תוצאות וניתוח בקרות ביצוע, מחקר הדרכות הפקת 
 למוסד מחוץ ומרצים ארגונים עם קשרים טיפוח 
 הקליטה משרד מול, חוזרים או עולים מדענים בקליטת טיפול 

 

 ר'תג אפרת' גב, ובקרה תקצוב ד"רמ
03-9066672  

tefrat@ariel.ac.il  

 :תחומי אחריות
 לרבות, ניהול הבקרה של המחקרים הפעילים:  

 מחקר תקציב בבניית הנחייה -
 מחקר תקציבי להפעלת הנחיות -
 מחקר פרוייקטי סגירת -

 לרבות, ניהול הקשר בין הגורם המממן לחוקר: 
 מחקר בתקציבי לשינויים בקשות -
 כספיים דוחות -

 לרבות, עדכון שכר חוקרים ועוזרי מחקר בהתאם לחוזי המחקר: 
 חוקרים בשכר טיפול -' א מחקר תוספות -
 'ב מחקר תוספות -
 מחקר עוזרי מינוי -

 

 וב'קרפצ טניה' גב, מחקר ותקציבי םחוזי רכזת
9066231-03  

tanyak@ariel.ac.il 

 :תחומי אחריות
  אחר ומעקב הפעלתם, תקציבים פתיחת) חיצוניים גופים י"ע הממומנים מחקר בחוזי טיפול 

 (דרך אבני
 חיצוניים במחקרים וכספיים מדעיים דוחות 
 מחקר מתקציבי לחוקרים הוצאות החזרי 
 חוזה שנחתם לאחר הקליטה משרד מדעני 

mailto:allade@ariel.ac.il
mailto:michalsh@ariel.ac.il
mailto:tefrat@ariel.ac.il
mailto:tanyak@ariel.ac.il
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 המחקר לחוזי בהתאם ומלגאים חוקרים שכר עדכון 
 ותקציב דרך אבני לרבות, פעילים מחקרים על בקרה 

 נגר שרה' גב, מחקר תקציביו רכזת מלגות
 03-9076569 

sarana@ariel.ac.il 

 :תחומי אחריות
 פנימיים מחקר תקציבי תפתיח 
 וחיצוניים פנימיים מחקר תקציבי הפעלת  
 מדע לקשרי הקרן  
 מחקרית פעילות קרן 
 הרכש למחלקת תקציבי אישור 
 קטנה מקופה כספיים החזרים 

 מחקר לעוזרי מלגות

 רניאבסקי'צ אסיה' גב, ובקרה מחשוב רכזת
03-9143-023 

anastasiach@ariel.ac.il 

 :תחומי אחריות
 עבודה תהליכי אפיון 

 בקרה חות"ודו כלים ופיתוח תמיכה 
 המידע מערכות של שוטף תפעול 
 דרישה לפי ונתונים חות"דו הפקת 

 מדעיים דוחותו תקציב, דרך אבני לרבות, פעילים פנימיים מחקרים על בקרה  
 המדורים להנחיית בהתאם איכות בקרת 

 הידע מרכזי של האינטרנט אתרי תפעולתמיכה ו 
 
 
 גונן טלי' גב, מחקריות תפוקות כזתר

03-9758906  
kriterionim@ariel.ac.il  

  :ריותתחומי אח
 נתונים ועיבוד איסוף 
 קבוצות בין סגלהשל חברי  ומעבר שיבוץ 
 שנתי קריטריונים גמול 
 ערעורים וועדת 
 אלו בקשות לגבי בתשובות וטיפול פנימיים מענקים לקבלת חוקרים בקשות ניתוב 

 

 מעוז מיכאל ר"ד, לשונית מדעית עריכה
03-9143086 

michaelma@ariel.ac.il 

 :תחומי אחריות
 מחקר והצעות מאמרים של לשונית מדעית עריכה 

 
 
 

 

mailto:sarana@ariel.ac.il
mailto:kriterionim@ariel.ac.il
mailto:michaelma@ariel.ac.il


 חזרה לתוכן עניינים   

 

14 
 

 בנקוביץ אילת' גב, הטבע מדעי קדמת
03-9143-006 

ayeletbe@ariel.ac.il 

 :תחומי אחריות
 והרפואה הטבע מדעי בתחום מחקריים פעולה שיתופי וקידום ניהול: 

 האוניברסיטה בתוך חוקרים בין פ"שת קידום -
 מחקר מכוני או/ו מאוניברסיטאות חוקרים לבין מהאוניברסיטה חוקרים בין פ"שת קידום -

 אחרים
 מימון וקרנות חברות לבין חוקרים בין פ"שת קידום -
 בתחום וחממות חולים בתי עם פ"שת קידום -
 והרפואה הטבע מדעי בתחום, באוניברסיטה וכנסים עיון ימי וארגון תכנון  
 מחקר מרכזי 

 
 נדיה ירמקובד"ר , רכזת חוקרים מחו"ל

03-9143-006 

 postdocs@ariel.ac.il 

 :תחומי אחריות
 ל"מחו חוקרים עם קשר 

 ל"בחו מחקר מוסדות עם מחקריים פעולה שיתופי קידום -

 לארצם ושבו במוסד ששהו ל"מחו החוקרים מאגר של ותחזוקה בניה -

 ל"בחו חוקרים עם הקשר ושימור טיפוח -

 באוניברסיטה ל"מחו חוקרים עם קשר 

 המועמדות הגשת משלב, דוקטורנטים-ובתר מחקר עמיתי בקליטת הטיפול ריכוז -

 לאוניברסיטה חיצוניים גופים מול הן, במוסד דוקטורנטים-ובתר מחקר עמיתי בקליטת סיוע -
 קליטתם לאחר הראשונה בתקופה שלהם וליווי במוסד השונות המחלקות ומול

 ,ומקצועיות חברתיות פעילויות ארגון: באוניברסיטה ל"מחו החוקרים מערך של שוטף ניהול -
 'וכד המוסד בתוך עבודה בממשקי סיוע, המחקרית פעילותם אחר ובקרה מעקב

 מינויים וועדות לקראת חומרים הכנת -

 ,בנוסף  

 יעודי אינטרנט אתר תחזוקת -
 המחקר ברשות המחקרית הפעילות לקידום סיוע -

 
 פיטוסי יעל' גב, המחקר רשות משרד מנהלת

 03-9066670 
 Research_Authority@ariel.ac.il 

 :תחומי אחריות
 המחקר רשות של אדמיניסטרטיבי ניהול 
 המחקר רשות של האינטרנט אתר 
 האיכות ניהול  

 
 
 
 
 
 

mailto:ayeletbe@ariel.ac.il
mailto:postdocs@ariel.ac.il
mailto:yaelf@ariel.ac.il
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 מיכליס סלין' גב, פ"למו והדיקן הנשיא סגן זכירתמ
074-7233024 

Dean.RnD@ariel.ac.il  

 :בנושא לברורים
 פ"למו והדיקן הנשיא סגן עם פגישות תיאום 
 פ"למו והדיקן הנשיא סגן בפעילות הקשורים שוטפים פרויקטים בניהול סיוע 

 
 אנטמן אפרת' גב ,לאור והוצאה כנסים רכזת

 03-9066189  
efrata@ariel.ac.il 

 :בנושא לברורים
 מדעיים כנסים 
 לאור הוצאה 

 חברה לחדשנות מדעית בע"מ" – אריאל"
03-9755885  

office@arielrnd.com 

 :בנושא לברורים
 התעשייה עם בשיתוף פרויקטים 

 
 

 קשורים /הסכמיםנהלי רשות המחקר ונהליםרשימת  .21

 . הרשות באתר מפורסמים המחקר רשות נהלי

 רשימת טפסים של רשות המחקר וטפסים קשורים .22
 

 .רשותה אתרמ הטפסים את להוריד ניתן

 

 

mailto:Dean.RnD@ariel.ac.il
mailto:efrata@ariel.ac.il
http://www.arielrnd.com/
mailto:office@arielrnd.com
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