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 לכבוד:

 חברי הסגל הבכיר
 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 
 

 שלום רב,

 

 )תשפ"א( בעולם מובילות באוניברסיטאות שבתוןל היוצאים לחוקרים קורא קול

רסיטאות מובילות בעולם. קשרים אלה אוניברסיטת אריאל מעודדת קשרי מחקר עם חוקרים מאוניב

החוקרים שלנו בקהילה  חשיפתהם השלכות ישירות על ל וישמעלים את קרנה של האוניברסיטה 

תקופת השבתון מאפשרת העמקת המדעית הבינלאומית ועל ההכרה בהם כמדענים מובילים. 

הקשרים הבינלאומיים ויצירת חדשים, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בשבתון במוסד אקדמי מוביל 

 בחו"ל.

המיועד לחוקרים העומדים בתנאים  חקרמבמסגרת קול קורא זה, רשות המחקר תעניק מענק 

 המוגדרים להלן, לצורך עידוד השת"פ המחקרי הבינלאומי.

 :מטרת המענק

 לעודד חברי סגל היוצאים לשבתון בתשפ"א במוסדות מובילים בחו"ל.המענק מיועד 

 :זכאות להגשת בקשה למענק

 25-מ באחתבחו"ל חודשים רציפים(  6)לפחות שעתידים לצאת לשנת שבתון סגל  יחבר 

 האוניברסיטאות המדורגות ראשונות באחד מהדירוגים הבאים:

 :2019או  2018מדד שנגחאי  .1

http://www.shanghairanking.com/ARWU2018.html 

 
 :2019או  THE 2018מדד  .2

-rankings/2019/world-university-https://www.timeshighereducation.com/world
tatsranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/s 

 

 בעל מספר  חבר סגלORCID אשר משויך לאוניברסיטת אריאל. 

 

 :כללי

יציאה פתיחת המענק מותנית בקבלת אישור מהאוניברסיטה ל .₪ 20,000ובה המענק לא יעלה על ג

  באוניברסיטה זו בשנת תשפ"א. שבתוןל

 המענק ייפתח לתקופה של שנה וניתן לעשות בו שימוש גם בתקופת השבתון.

 

 

http://www.shanghairanking.com/ARWU2018.html
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats


 
 

 
 

 

 

 

 

 
 אופן הגשת הבקשה

 
 :יש להגיש

 מכתב קבלה מהאוניברסיטה בחו"ל לשנת שבתון בתשפ"א. (1

 יחידה למינוי וקידום.שת בקשה ליציאה לשבתון בתשפ"א, להג (2

תקופת המחקר יכולה  חוקר מהאוניברסיטה בחו"ל.לתקופת השבתון יחד עם הצעת מחקר  (3

התקציב ניתן למימוש לתקופה של שנה מיום להחלטת החוקר. -להתחיל בתש"ף, או בתשפ"א

 פתיחתו.

 למלא בפירוט גם את חלק ג'.ב והטופס המצ"להגיש על גבי את הצעת המחקר יש 

  "בקשה למענק מחקר".-וגש באמצעות הפורטל של רשות המחקר בלשונית "בקשות לתקציב"טופס יה

 הנחיות לפורטל רשות המחקר ניתן להיעזר בהנחיות המופיעות בלינק הבא:

 

 

 20.10.30: תאריך ההגשה הקרוב

 

 דו"ח מסכם

, חברי סגל שקיבלו את המענק, יגישו לרשות המחקר דו"ח מדעי בתום שנה מיום פתיחת התקציב

ות מחקר לקרנות חיצוניות מסכם הכולל מידע לגבי תוצרי המחקר )כגון: פרסומים, הגשת הצע

 תחזק בעקבות תקופת השבתון.סות לשת"פ הבינלאומי שנוצר/ ההתייחוכדומה(, וכן 

 

 לצורך בירור נוסף ניתן לפנות לרשות המחקר לגב' טלי גונן, רכזת תפוקות מחקריות בטל:  

 talig@ariel.ac.il, וכן במייל 9758906-03

 

   ,הבברכ                                                                                                 
 
 
 
 

                                           
 

 אלברט פנחסובפרופ'                                                                                      
     סגן נשיא ודיקן למו"פ                                                                                                 

 

 
 
 

http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/portal-for-research-and-development

