
 
 

 
 

 שלום לכולכם,
 

במרוצת השנים האחרונות עוברת הפעילות המחקרית באוניברסיטה הפתוחה תהליכי גידול 
 והתפתחות. 

 
 4-ו ISF-הצעות מחקר ל 41הוגשו  - BSF-ו ISFבעונת ההגשות הנוכחית לקרנות המחקר 

 ביחס לשנה קודמת);  35%(גידול של  BSF-הצעות מחקר ל
 הצעות מחקר למשרדי ממשלה וגופי מימון אחרים. בנוסף לכך מוגשות באופן שוטף 

 40-חברי סגל (מתוכם כ 50-מענקים חיצוניים של כ 60-כיום, מנוהלים ברשות המחקר למעלה מ
 מענקים של הקרן הלאומית למדע).

 
 כמו כן, מעמידה רשות המחקר לטובת החוקרים מימון לצורך מינוף מחקריהם. 

בקשות למימון מהקרן הפנימית, המענקים  128בשנה האחרונה הוגשו לרשות המחקר 
 המאושרים מנוהלים ע"י הרשות.

 
מנת -רשות המחקר, המשמשת כפלטפורמה לקידום המחקר באוניברסיטה, פועלת רבות על

להנגיש לחוקרים את מירב הכלים במטרה לאפשר להם לעסוק במחקר בצורה מיטבית ככל 
 האפשר.

ות המחקר, לחזק את תמיכתה, לשפר תהליכים ולתת מתוך רצון להרחיב את פעילותה של רש
מענה לצרכים המתפתחים של החוקרים, החלטנו על ביצוע מספר עדכונים ושינויים בהתנהלות 

 הרשות.
היקף הסגל האקדמי  -השינויים בוצעו מתוך ראייה כוללת והתייחסות לפרמטרים שונים, כמו 

 העדכניים בעולם המחקר ועוד.באו"פ, צרכים מחקריים, גופי המימון המרכזיים ו

 להלן מפורטים תחומי האחריות המעודכנים של עובדות רשות המחקר:

  עוזרת אדמיניסטרטיבית:  –רגינה לוין 
 נושאים שוטפים -
 דיקן המחקר ומנהלת רשות המחקר –קביעת פגישות  -
 הגשת בקשות לועדת ההיגוי של רשות המחקר -
 אתר רשות המחקר -

  אחראית תחום מדעי החברה וקרנות פדרליות:  –גלית שולמן 
חינוך  –הגשת הצעות מחקר ותפעול מענקים חיצוניים של חוקרים מהמחלקות  -

 ופסיכולוגיה; סוציולוגיה מדע המדינה ותקשורת; ניהול וכלכלה
מול הקרנות  כלל החוקריםהגשת הצעות מחקר ותפעול מענקים של  -

 הפדרליות*
* בימים אלה פועלת רשות המחקר להקמת הפעילות מול קרנות הממשל האמריקאי,      

 .NIH-National Institutes of Health -בכללן 

  אחראית תחום מדעי הרוח והאיחוד האירופי: –מיקה מור 
 –הגשת הצעות מחקר ותפעול מענקים חיצוניים של חוקרים מהמחלקות  -

 פרות, לשון ואמנויותהסטוריה, מדעי היהדות ופילוסופיה; ס



 
 

 
 

 מול האיחוד האירופי כלל החוקריםהגשת הצעות מחקר ותפעול מענקים של  -
 ליל המדענים -

  אחראית תחום מדעים מדוייקים, מענקים פנימיים ו –שחר רותם-IP: 
 –הגשת הצעות מחקר ותפעול מענקים חיצוניים של חוקרים מהמחלקות  -

 מתמטיקה ומדעי המחשב, מדעי הטבע והחיים
 כלל החוקריםנקים פנימיים של מע -
 מכוני מחקר -
 פטנטים וקניין רוחני -

  אדם מחקרי:-רכזת קולות קוראים וכח –ענת הופמן 
 עוזרי מחקר ומלגאים -
 קולות קוראים ומקורות מימון -

 
 בימים אלה נכנסים שינויים אלה לתוקף. 

מענקים העומדים בפני סיום, יימשך הטיפול ע"י הגורם  -מסויימים, כגון יחד עם זאת, במקרים 
ברשות המחקר שליווה את המענק מתחילתו, גם אם השיוך המחלקתי של חבר הסגל אינו תואם 

 את הנ"ל.
 צוות רשות המחקר יעמוד עימכם בקשר ויעדכן בהתאם לנדרש.

 
 נודה לכם על שיתוף הפעולה ונשמח להמשיך לעמוד לרשותכם ולסייע בכל הנדרש.

 
 

 בברכת המשך פעילות מחקרית טובה,
 

 ליאורה אזולאי              צחי וייס
 מנהלת רשות המחקר       דיקן המחקר

 


