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 לועדת ההיגוי של רשות המחקר במהלך שנת תש"פ: on-lineלהלן מועדי ההגשה 
 

 של מרכזי הוראה ושל סטודנטים/פוסט דוקטורנטים (סגל בכיר) מועברות למערכת הבקשות באופן שוטף.  בקשות למענקי נסיעות לכנסים
 .תוך ציון השיוך המוסדי לאו"פ), מושביו"ר /וסטרפלתשומת ליבכם, ניתן להגיש בקשה למענקי נסיעות לכנסים כמשתתפים פעילים בלבד (הרצאה פעילה/דיון/

 אחת לחודשיים מקיימת ועדת ההיגוי של רשות המחקר דיון מרוכז בכל הבקשות.
 

 טבלה שלהלן:ללאמצע החודש העוקב בהתאם  עד למגישי הבקשות תישלחנההחלטות הועדה 
  

 מועד קבלת תשובה מועד הגשה מכסימלי
30.11.2019 15.12.2019 
31.01.2020 16.02.2020 
31.03.2020 19.04.2020 
31.05.2020 15.06.2020 
31.07.2020 16.08.2020 
30.09.2020 15.10.2020 
30.11.2020 15.12.2020 

 
 .16.2.2020-למגיש הבקשה ב תישלח, 2.12.2019-: תשובה לבקשה למענק נסיעה שתוגש בלדוגמא

 
 

מועד קבלת  הגשה אונליין מועד הועדה
 התשובות

 הערות סוגי הבקשות שניתן להגיש
 מועד אחרון  מועד פתיחה

  –ועדת ינואר 
 אופציונלי

בקשות שאינן סובלות דיחוי ולא ניתן להמתין עד למועד  16.02.2020 15.1.2020 01.12.2019
 2020מאי 

יש להגיש מכתב הצדקה להגשת 
הבקשה במועד חריג, המכתב יועבר 

 דיקן המחקר.לאישור 
 - ועדת מאי

המועד 
 המרכזי

01.03.2020 18.04.2020 31.05.2020  מענק מחקר 
  מלגה לסטודנט לתואר שני באו"פ במסלול עם

 תזה 
  מלגה לסטודנט לתואר שני בהנחיה משותפת

 מחוץ לאו"פ
 דוקטורט בהנחיה משותפתסטודנט למלגה ל 
  דוקטורט-פוסטמלגת 
 מלגת פינוי זמן למחקר למרכזי הוראה 
 מענק מחקר לדוקטורנט 

המענקים יתוקצבו ויועמדו לרשות 
החוקרים בשנת התקציב שתתחיל 

 (תשפ"א). 2020באוקטובר 
במקרים חריגים יבקש החוקר להקדים 

 הסבר ויכתובאת העמדת התקציב 
; בסעיף ההצדקה התקציבית לבקשה

בכפוף ך תהיה אישור ועדת ההיגוי לכ
 לאילוצים התקציביים.



ועדת 
 - ספטמבר

 אופציונלי

 מועד להגשת בקשות חריגות למענקי מחקר 24.09.2020 15.08.2020 01.07.2020
 

במקרים  החריג בקשהניתן להגיש 
 :הבאים
 השהוגש למענקי מחקר הבקש 

והתקבלה הודעת לקרן חיצונית 
. 2020במאי  1לאחר  דחייה

המוגשת לועדת ההיגוי הבקשה 
תכלול את הבקשה המקורית 
 שנדחתה ואת מכתב הדחייה.

 לאחר  כאשר הצורך במענק עלה
מועד התכנסות ועדת ההיגוי 

להמתין  ולא ניתן ,2020במאי 
עד מועד התכנסותה במאי 

2021. 
יש להגיש מכתב הצדקה להגשת 

הבקשה במועד חריג, המכתב יועבר 
 לאישור דיקן המחקר.

 

 http://www.openu.ac.il/research/pages/internalfunds.aspxנכם מוזמנים להכנס לאתר של הרשות:  יה

 הנחיות הגשה.קריטריונים ום מענק מופיעי , ליד כלבעמוד של 'איתור מימון פנימי' מופיעה טבלה המרכזת את סוגי המענקים השונים

 . בלבד  PDFבפורמטהמסמכים הנדרשים להקפיד על הגשת כל בחירת המענק המתאים יש  עם

 באמצעות לחיצה על המענק המבוקש (+) ובחלון התחתון שנפתח יש ללחוץ על "הגשת בקשה". on-lineהגשת הבקשה מתבצעת 

 ה להגשות, כמפורט בטבלה שלעיל.אפשרית רק במועדים בהם המערכת פתוח on-lineההגשה 

   ). 2225שלוחה , שימו לב, עליכם להצטייד בסיסמת שאילתא (לקבלת הסיסמא ניתן לפנות למוקד משו"ב

 בכל שאלה, הבהרה או צורך בסיוע ניתן לפנות לרגינה / שחר.
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