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 לכבוד:

 חברי הסגל הבכיר

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 שלום רב,

 למחקרים בנושא קורונהקול קורא  הנדון:

 חיים תחומי עלעד כה באופן מיידי  שפיעה, ה, COVID-19הקורונה נגיף של העולמית ההתפרצות

בד ההשלכות המיידיות, מל תחבורה ועוד. ,רבים, ביניהם: רפואה, כלכלה, פסיכולוגיה, רווחה, חינוך

מסתמן שהשלכות משבר הקורונה צפויות ללוות אותנו עוד שנים ארוכות.  כמוסד מחקרי, אנו רואים 

הרלוונטיים לעולם החדש  -במשבר הזדמנות הן להעמקת החקר והן בפיתוח כיווני מחקר חדשים 

 שנוצר בן רגע עקב המשבר.

להגיש הצעות מחקר נה את חוקריה מזמי טת אריאלהרשות למחקר ופיתוח של אוניברסי, לאור האמור

 אקטואליות ורלוונטיות לתקופה זו.

 

 המענקמטרת 

בשלביו הקשור למשבר הקורונה, המצוי למימון מחקר  באוניברסיטה לחברי סגל בכירמענק זה מיועד 

תינתן  .חיצוניים לגופי מימוןתשתית למחקר נרחב יותר, שיוגש יהווה  . המטרה שמחקר זהםראשוניה

 (.2020אחרון של במועד ההגשה הקרוב )רבעון  ISF-עדיפות למחקר שיוגש ל

מסמך שגובש בקבוצת האתיקה שבאנו ממליצים כי המחקרים המוצעים יהיו כפופים לכללים האתיים 

 .Academia.IL Collective Impact COVID-19של 

 תנאי סף

 לאוניברסיטת אריאל.משויך ה ORCIDמספר לחברי הסגל המגישים קיים במערכת  •

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.*

 מגבלות

  ש"ח. 20,000גובה המענק לא יעלה על  

 .תקופת המחקר תהיה שנה אחת 

 ריך פתיחת הפרויקט.התקציב יהיה תקף לשנה מתא 

  לא ניתן לבקשבמסגרת המענק: 

או ע"י מוסד אחר  שכבר מתוקצבים ע"י האוניברסיטה סטודנטים/לחוקרים או מלגה שכר -

 )כגון: חברי סגל, עמיתי מחקר, פוסט דוק' וכדומה(.



 
 

 
 

 

 

 .תקציב עבור עריכה לשונית ושירותי תרגום-

 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

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

 פניה את עיקרי המחקר והתקציב המבוקש.את מגיש הבקשה להציג ב

 החלטות הוועדה יישלחו לכל אחד מהמגישים.

 2020/50/17 :תאריך ההגשה

 שיש להחתים את הרמ"ח על טופס ההגשה, תהליך שלעיתים לוקח זמן.* שימו לב 

. בשל דחיפות הנושא, 14.5.20 -מומלץ להעלות את הצעת המחקר בפורטל לכל המאוחר עד ה

נס בסמוך למועד ההגשה האחרון ותדון רק בבקשות מלאות שיובאו בפניה עד לאותה הוועדה תתכ

 עת.  

 דו"ח מסכם

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

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

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

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

 

 בברכה,                                                                                          

                                                   

 אלברט פנחסובפרופ'       

 סגן נשיא ודיקן למו"פ                                                                                                            
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