
 
 

 
 

 

 

 

6.5.2020 

 לכבוד:

 חברי הסגל הבכיר

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 

 שלום רב,

 ל"השתלמות מחקרית בחועבור לתלמידי מחקר מצטיינים  מלגת גייל הנדון:

, המעוניינים להשתלם בתחום מחקרם באוניברסיטת אריאלהמלגה מיועדת לתלמידי תואר שלישי 

טודנט להיחשף לחוקרים ברמה בינלאומית ולשיטות ההשתלמות תאפשר לס במוסדות מובילים בחו"ל.

 מחקר מתקדמות, ואגב כך לטוות רשת מדעית עניפה שתשמש אותו גם לאחר סיום לימודיו.

ואלו המנחים, של  שיתופי הפעולה הבינלאומייםהודות להשתלמות של הסטודנטים, יווצרו ו/או יתהדקו 

 בכתבי עת שפיטים. פרסומים ב יבואו לידי ביטוי בתוצרי מחקר משותפים, ובייחוד

 :עבור השתלמות בחו"ל ת גיילמלגקבלת תנאים ל

 הצעת המחקרוש אוניברסיטהב, הלומדים ואילך שנה השנייההחל מה, תלמידי תואר שלישי •

 .שלהם אושרה

 

 באחד המקומות הראשונים 50-באחד ממדורגת אשר אוניברסיטה ההשתלמות תתקיים ב •

 :מהדירוגים הבאים

 :2020או  2019י מדד שנגחא .1
http://www.shanghairanking.com/ARWU2018.html 

 
 :2020או  THE 2019מדד  .2

-university-https://www.timeshighereducation.com/world
-rankings/2019/world

ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats 
 

 חודשים עד שנה.  3ההשתלמות תהיה לתקופה של  •

 

 :מגבלותהנחיות ו

 .בסדר יורד אך יש לדרגם מונחים שלו, פרה יכול להמליץ על מסכל מנח •

 בנק בארץ.המלגה תינתן בש"ח לחשבון  •

איכות  ש"ח לחודש, ויחושב בין היתר בהתאם ל: 10,000-ל₪  4,000גובה המענק ינוע בין  •

 המועמד, רמת המוסד בחו"ל וליוקר המחייה במדינת היעד. 

 
 
 

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
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
 

 מאוניברסיטת אריאל. ע"י חבר הסגל המנחההבקשה תוגש 

 .בחו"ל תיאור המחקר שיבוצע במסגרת ההשתלמותאת  הבקשה תכלול 

 :הבאים נספחיםיש לצרף את הלבקשה 

 .של הסטודנט, כפי שאושרההצעת המחקר  .1

 .העומדת בתנאים שצוינו לעיל מכתב הזמנה להשתלמות מאוניברסיטה בחו"ל .2

 .מאוניברסיטת אריאל חהמכתב המלצה של המנ .3

 

  על גבי הטופס המצ"ב.להגיש יש  הבקשהאת 

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

 ניתן להיעזר בהנחיות המופיעות בלינק הבא: 

 הנחיות לפורטל רשות המחקר

שיוגשו תועלנה לדיון בפני וועדה ייעודית. הוועדה יכולה, בהתאם לשיקול דעתה, לזמן את  הבקשות

 .הסטודנט ו/או המנחה להציג בפניה

 החלטות הוועדה יישלחו לכל אחד מהמגישים.

 : תאריך ההגשה הקרוב

 בצהריים. 12:00, יום ד', עד לשעה 1.7.2020

 דו"ח מסכם

 ידי הרשות למחקר ופיתוח.-בסיום ההשתלמות, הסטודנט יידרש להגיש דוח מסכם, כפי שיונחה על

, רכזת רשות המחקרמ לגב' טלי גונןבעניינים טכניים הקשורים לאופן הגשת הבקשה ניתן לפנות 

 תפוקות מחקריות:  

talig@ariel.ac.il 

 

 ,בברכה
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