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 לכבוד:

 חברי הסגל הבכיר

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 

 שלום רב,

 

 חברי סגל בכיר – מחקר באוניברסיטהלעידוד  2019-דצמברקול קורא  הנדון:

כחלק ממאמצנו לעודד את המחקר באוניברסיטה, ולקדם את ההגשות של הצעות המחקר לגופים 

 .ףתש"לשנת  שנתי-דוקורא קול  מפרסמתמממנים חיצוניים, רשות המחקר 

 המענקמטרת 

 . המטרה שמחקר זהםראשוניבשלביו הלמימון מחקר  באוניברסיטה לחברי סגל בכירמענק זה מיועד 

 .חיצוניים לגופי מימוןתשתית למחקר נרחב יותר, שיוגש יהווה 

 תנאי סף

  חוקר שאין לו מספרORCID  ענק מנוע מלהגיש בקשה למאשר משויך לאוניברסיטת אריאל

 זה.

 הצעת מחקר לגוף מימון חיצוני מנוע מלהגיש בקשה  ותהאחרונ תייםחוקר שלא הגיש בשנ

  .*למענק זה

תנאי זה אינו מתייחס לחברי סגל חדשים עד שנה באוניברסיטה וכן לחברי סגל ששהו בשנת *

 שבתון בשנה האחרונה.

 מגבלות

  ש"ח. 20,000גובה המענק לא יעלה על  

 נה אחת.תקופת המחקר תהיה ש 

 .התקציב יהיה תקף לשנה מתאריך פתיחת הפרויקט 

  לא ניתן לבקשבמסגרת המענק: 

)כגון: חברי או ע"י מוסד אחר  לחוקרים שכבר מתוקצבים ע"י האוניברסיטה או מלגה שכר -

 סגל, עמיתי מחקר, פוסט דוק' וכדומה(.

 .תקציב עבור עריכה לשונית ושירותי תרגום-



 
 

 
 

 

 

 

 לא יוכל לקבל מענק נוסף בשנה האחרונה מרשות המחקר מחקרשקיבל מענק  חבר סגל ,

  במקביל.

 אופן הגשת הבקשה
 

  ב.הטופס המצ"להגיש על גבי את הצעת המחקר יש 

 "בקשה למענק מחקר". -הטופס יוגש באמצעות הפורטל של רשות המחקר בלשונית "בקשות לתקציב"

 ניתן להיעזר בהנחיות המופיעות בלינק הבא: 

 הנחיות לפורטל רשות המחקר

בה )באמצעות כוכבית( את  ולסמןרשימת פרסומים בחמש השנים האחרונות יש לצרף כנספח 

 .המאמרים הרלוונטיים להצעת המחקר

וגשו תועלנה לדיון בפני וועדה ייעודית. הוועדה יכולה, בהתאם לשיקול דעתה, לזמן הצעות המחקר שי

 את מגיש הבקשה להציג בפניה את עיקרי המחקר והתקציב המבוקש.

 החלטות הוועדה יישלחו לכל אחד מהמגישים.

 20/01/50 :תאריך ההגשה הקרוב

 דו"ח מסכם

ו לרשות המחקר דו"ח מדעי מסכם הכולל את המענק, יגיש שיקבלובתום שנת המחקר, חברי סגל 

 ת מחקר לקרנות חיצוניות וכדומה(.פרסומים, הגשת הצעוכגון: מידע לגבי תוצרי המחקר )

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

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

 

 

 בברכה,                                                                                          

                                                   

 אלברט פנחסובפרופ'       

 סגן נשיא ודיקן למו"פ                                                                                                            
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