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 לכבוד:
 חברי הסגל הבכיר

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
 

 שלום רב,

 הנגישותאינטרדיסציפלינרי בתחום מחקר לעידוד  קול קורא הנדון:

אוכלוסיית הגיל ומוגבלויות שונות אנשים עם המושג נגישות מתייחס לאוכלוסיות רבות, ביניהן  

יוני ופעיל בחברה, כך שיוכלו לחיות את להשתתף באופן שוו לאוכלוסיות אלועל מנת לאפשר השלישי. 

. ובעצמאות מרבית, נדרשת התאמת הסביבה הפיסית והאנושית לצורכיהם חייהם ככל האדם בכבוד

המרכז לנגישות והתמצאות במרחב באוניברסיטת אריאל הוקם . זוהי למעשה תמצית המושג נגישות

אוכלוסיות הניתנים לים והשירותים שפר את איכות החישיידע חדשני  להביא ליצירתבמטרה  בתשע"ט

פיתוח האמצעים והיכולות הטכנולוגיות רחב ומגוון, החל באפיון הצרכים וכלה ב מדובר על ידע.  אלו

 את שילובם המלא בחברה.יאפשרו ש

המרכז לנגישות והתמצאות במרחב שיתוף וברשות המחקר  באמצעות ,אוניברסיטהה על רקע זה

לחברי סגל שיבצעו מחקר תקציב ייחודי להענקת מענקים  להקצות החליטהאריאל, באוניברסיטת 

הנגישות, לצורך הרחבת הידע ופיתוח הכלים הנדרשים לשיפור חייהם של  אינטרדיסציפלינרי בתחום

 .האוכלוסיות הזקוקות לכך

 תינתן עדיפות למחקרים בתחומים הבאים:במסגרת קול קורא זה, 

 ניידות .1

 לקויות חושיות .2

 קוגניציה .3

 כות ניווט ומערכות אוטונומיותמער .4

 היבטים חברתיים וכלכליים של נגישות .5

 בסיס להגשת הצעות יהווהפלטפורמה למחקרים רחבים יותר בתחום, ו יהווהמענק אנו מצפים שה

 .גופי מימון חיצונייםמחקר ל

 תנאי סף:

  רים חוקע"י  הצעת מחקר שתוגשתינתן עדיפות ל, ידי שני חברי סגל לפחות-עלההצעה תוגש

 . ממחלקות שונות

  חוקר שלא הגיש בשנתיים האחרונות הצעת מחקר לגוף מימון חיצוני מנוע מלהגיש בקשה

  .עד שנה באוניברסיטה ,תנאי זה אינו מתייחס לחברי סגל חדשים למענק זה.

  מספרלכל אחד מהמגישים יש ORCID ת אריאללאוניברסיט שויךמ. 

 מגבלות

  ש"ח. 30,000גובה המענק לא יעלה על  

 שנה אחת. לא תעלה על תקופת המחקר 

 לא מיועד עבור עריכה לשונית או דמי פרסום. התקציב 

 או ע"י  לחוקרים שכבר מתוקצבים ע"י האוניברסיטה לא ניתן לבקש שכר במסגרת המענק

 כספי המענק ניתן להשתמש ב )כגון: חברי סגל, עמיתי מחקר, פוסט דוק' וכדומה(.מוסד אחר 

 הספר ללימודים מתקדמים. -בהתאם לנהלים של בית גות לסטודנטיםלצורך מתן מל
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, במפגש זה יציג כל חבר בנושא הנגישות חברי הסגלל, נקיים מפגש שולחן עגול 0361/בתאריך 
סגל את כיווני המחקר ותחומי התמחותו. זו הזדמנות להכיר את חברי הסגל מהמחלקות 

 והפקולטות השונות ובכך לקדם אפשרות של שת"פ מחקרי במסגרת זו.  
רשם עד י, ניתן להac.ilefratk@ariel.אפרת כץ ד"ר להרשמה למפגש זה נא ליצור קשר עם 

08/03/2020. 
 

 אופן הגשת הבקשה
 

 . 501את הצעת המחקר יש להגיש על גבי הטופס 

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

 ניתן להיעזר בהנחיות המופיעות בלינק הבא: 

 הנחיות לפורטל רשות המחקר

 501קישור לטופס 

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

 את מגיש הבקשה להציג בפניה את עיקרי המחקר והתקציב המבוקש.

 החלטות הוועדה יישלחו לכל אחד מהמגישים.

 02/04/2020: תאריך ההגשה הקרוב

 01/05/2020 תחילת המחקר:

 דו"ח מסכם

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

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

 :בירורים נוספים

 talig@ariel.ac.il, 9758906-03 גב' טלי גונן:  אופן ההגשהלמידע  אודות 

לבדוק אפשרות לקבלת מידע רלוונטי מהשטח ו/או גישה כדי קשור למהות המחקרים ולמידע ה

 danielc@ariel.ac.ilניתן לפנות לד"ר דניאל שבת, העומד בראש המרכז, . דוא"ל:  לגופים רלוונטיים

 

 בברכה,                                 

   

 ני חרדון מר ד

 מנהל הרשות למחקר ופיתוח

 
 פרופ' אלברט פנחסוב

 סגן נשיא ודיקן למו"פ
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