
 
 

 
 

 

 

28.01.2020 
 לכבוד:

 חברי הסגל הבכיר
 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 
 

 שלום רב,

 

 באסיהלעידוד שת"פ מחקרי עם אוניברסיטאות מובילות  קול קורא

, וביבשת אסיה רסיטאות מובילות בעולםאוניברסיטת אריאל מעודדת קשרי מחקר עם חוקרים מאוניב

החוקרים  חשיפתלהם השלכות ישירות על  וישיטה מעלים את קרנה של האוניברס. קשרים אלה בפרט

שלנו בקהילה המדעית הבינלאומית ועל ההכרה בהם כמדענים מובילים. במסגרת קול קורא זה, רשות 

המחקר תעניק מענק תמיכה המיועד לחוקרים העומדים בתנאים המוגדרים להלן, לצורך עידוד המשך 

 השת"פ המחקרי הבינלאומי.

 :מטרת המענק

 השת"פ המחקרי. המשךמיועד לעידוד המענק 

 :זכאות להגשת בקשה למענק

 ביבשת אסיה, לרבות יפן, טייוואן, מאוניברסיטהחבר סגל שיש לו שת"פ מחקרי מוכח עם חוקר 

 :באחד מהדירוגים הבאים 500עד מקום מדורגת ואשר וכדומה,  הודו, סין ,סינגפור

 :2019או  2018מדד שנגחאי  .1

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

 
 :2019או  THE 2018מדד  .2

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

 
 

 :מהו שת"פ מחקרי מוכח

 2017-2019מאמר משותף שפורסם בכתב עת שפיט לפי ות"ת בין השנים  .1
 או

 2017-2019לגוף חיצוני בין השנים מאריאל ת שהוגשה הצעת מחקר משותפ .2
 

 המאמר/ההצעה כוללים שיוך מוסדי ראשון לאריאל )של החוקר מאריאל(: תנאי הכרחי
 

 מגבלות

 אשר משויך לאוניברסיטת אריאל  ORCIDמספר  תנאי להגשה: •

 

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


 
 

 
 

 

 

 

סף , לא יוכל לקבל מענק נושקיבל מענק מחקר מרשות המחקר בשנה האחרונה חבר סגל •

  במקביל.

  ח וינוהל ברשות המחקר באוניברסיטת אריאלאש" 20גובה התקציב לא יעלה על. 

 .תקופת המחקר תהיה שנה אחת 

 .התקציב יהיה תקף לשנה מתאריך פתיחת הפרויקט 

 :במסגרת המענק, ניתן לבקש

 .עוזרי מחקר •

 .שירותי עיבוד סטטיסטי •

 .באוניברסיטה השותףהוצאות אירוח של החוקר  •

 סטודנטים לתארים מתקדמים ופוסט דוקטורנטים. חילופי •

    לנהלי האוניברסיטה וכללי מס ההוצאות הקשורות לאירוח חוקרים מחו"ל יאושרו בהתאם *

 .הכנסה

 * טיסה ולינה בלבד, ללא אש"ל.

 רכישת חומרים/ציוד. •

 :במסגרת המענק, לא ניתן לבקש

 למעט יתן לשלם מלגה מתוך המענק לסטודנטים/משתלמים,. נשכר לחברי סגל 

 האוניברסיטה.סטודנטים/משתלמים/עובדי מחקר שכבר מתוקצבים ע"י 

 אש"ל וכדומה. כל הקשור בכנסים לחו"ל לרבות השתתפות סגל המגיש ישל חבר נסיעות , 

 תתבצע מקק"מ בלבד.לחו"ל סגל מאריאל הנסיעת חבר ל

 

  אנליזות, שכר עובדים וכדומה(. בחו"להוצאות עבור המוסד( 

 
 .תקציב עבור דמי פרסום/ עריכה לשונית 

 

 אופן הגשת הבקשה
 

 יש להגיש הצעת מחקר להמשך שת"פ עם החוקר מהאוניברסיטה בחו"ל.

"בקשה למענק -באמצעות הפורטל של רשות המחקר בלשונית "בקשות לתקציב"בצע ההגשה תת
 מחקר". 

 הנחיות לפורטל רשות המחקרניתן להיעזר בהנחיות המופיעות בלינק הבא: 

 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/05/19-007_Procedure_accommodation_abroad_6ed_18.4.19.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/05/19-007_Procedure_accommodation_abroad_6ed_18.4.19.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/05/19-007_Procedure_accommodation_abroad_6ed_18.4.19.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/05/19-007_Procedure_accommodation_abroad_6ed_18.4.19.pdf
http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/portal-for-research-and-development


 
 

 
 

 

 

 

 

 :יש לצרף את הנספחים הבאים להגשת הבקשה בפורטל

  .חתום ע"י רמ"ח וע"י החוקר השותףיהיה הטופס מיועד לקול הקורא. הבקשה הטופס  •

 .יופיע כנספח בניוז לטר ובאתר רשות המחקרהטופס 

בה )באמצעות  ולסמןבחמש השנים האחרונות של חבר הסגל המגיש רשימת פרסומים  •

, לרבות פרסומים משותפים עם החוקר רים הרלוונטיים להצעת המחקרכוכבית( את המאמ

 השותף, אם יש.

• CV .של החוקר השותף 

 

 20.02.2020: תאריך ההגשה הקרוב

 

 דו"ח מסכם

בתום שנת המחקר, חברי סגל שקיבלו את המענק, יגישו לרשות המחקר דו"ח מדעי מסכם הכולל 

לקרנות חיצוניות משותפות , הגשת הצעות מחקר פיםמשות מידע לגבי תוצרי המחקר )כגון: פרסומים

 וכדומה(.

 

 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                                                                                                 

 

 
 
 
 
 
 


