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 המרכז האוניברסיטאי לקיימות
The Hebrew University Center for Sustainability 

 
 

 קול קורא למחקר בתחום הקיימות 
 

  מחקר תחומי
 .קיימותבנושאי  ,תחומי-ובין -רב מחקר

 שיקום אקולוגי, יזמות עסקית סביבתית, ערים חכמות, , אקלים, איכות הסביבה, אנרגיהלדוגמא: נושאים 
 .עודו מדיניות,  קיימות וחברה, מורשת תרבותית, בריאות, סביבתיים םמשאביניהול 

 .תופי פעולה בין חוקרים מתחומים שוניםישהמבוססים על  חדשים התמיכה מיועדת למחקרים
 

  תמיכה
. )ללא תקורה(₪  130,000 -. גובה המענק יהיה עדחודשים 18 תקופה שלל היאמחקר הבתכניות  התמיכה

 . תארים מתקדמיםם להקרן מעודדת תמיכה בתלמידי .םמענקי 4עד יוענקו  קורא הנוכחי במסגרת הקול
 

 הגשה
 . 22/7/82תשובה לגבי מעבר להצעה מלאה תתקבל עד . 22/7/10 יש להגיש עד ותהצע-קדם .1
  .28/8/22 הצעות מלאות יש להגיש עד .2

 .אחד PDFכקובץ   sustainability@savion.huji.ac.ilמייל ליש להעביר ת את ההצעו
 

 להגשהזכאות 
 .(מינימום שני חוקרים להצעה)העברית חוקרים בסגל האוניברסיטה 

  כל חוקר רשאי להגיש הצעת מחקר אחת בלבד.
חוקרים שתחומי ( תחומי -ובין -רב ההמגיש יהי הצוותשלכך ביותר אנו רואים חשיבות גבוהה 

 .המחקר שלהם מדיסציפלינות שונות)
 ההצעות: נהתיבח ןלפיההעיקריים שהקריטריונים 

 לתחום והתרומה הסגולית של המחקר  קיימותקשר לתחום ה .1
 האיכות המדעית  .2
  םבין חוקרים מתחומים שונישיתוף פעולה  .3
  חדשעדיפות לשיתוף פעולה  .4

 
 ההצעה 

 )10/7/22-מ לא יאוחר :(תאריך הגשההצעה ה-קדם
  ס"מ. 2ושוליים של  1.15מרווח , 11ופן בג באנגליתכתב י. ההצעה ת4-2עבור סעיפים  אחד עמודמאין לחרוג 

 ההצעה תכלול:
 .שלהם מחקרהתחומי (מחלקה, פקולטה) ו , שייכותםנושא המחקר, שמות החוקרים –עמוד שער  .1
 מטרות המחקר.מוטיבציה ו .2
  .החדשנות והתרומה לתחום הקיימות .3
 .שיתוף הפעולה בין החוקריםוטיב מתודולוגיה  .4

 
 )28/8/22-לא יאוחר מ :(תאריך הגשה המלאההצעה ה

 ס"מ.  2ושוליים של  1.15, מרווח 11גופן ב באנגליתכתב י. ההצעה ת6-2עבור סעיפים עמודים  5-מאין לחרוג 
 ההצעה תכלול:

 ושייכותם.נושא המחקר ושמות החוקרים המגישים  –עמוד שער  .1
החדשנות והתרומה לתחום תחומיות של ההצעה, -רבלו -ביןהתייחסות ל : רקע ספרותי,מבוא .2

 .הקיימות
 .ומטרות משנה ת העלמטר .3
  .עבודההתכנית  .4
 .שיתוף הפעולה בין החוקרים טיב .5
, (לא בחו"ל) כח אדם, ציוד, חומרים, נסיעות בארץ (ניתן לכלול סעיפי פירוט תקציבי קצר (בטבלה) .6

  .)אנליזות ופרסומים
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  .רשימת ספרות .7
המחקר ועד שלושה פרסומים רלוונטיים להצעה המוגשת, קורות חיים בתמצית, הכוללים תחומי  .8

 אם קיימים (עמוד אחד עבור כל מגיש).
 

 .2022חודש נובמבר  עד סוףיתקבלו המלאות תשובות להצעות המחקר 
 

 דו"ח מדעי
 כמו כן, יוגש תקציר מרכז לקיימות.לבאנגלית  עמודים 5מקבלי המענקים יתחייבו להגיש דו"ח מדעי של עד 

בסוף הדו"ח יש לציין לאיזו קרן החוקרים שוקלים  המרכז.לאתר האינטרנט של שיועלה  (באנגלית ובעברית)
 להגיש הצעת המשך.

 
 .כיו"ב, כמקובלכנסים וב, פרסומיםבהמרכז לקיימות יש לציין מימון ממקור 

 
  sustainability@savion.huji.ac.il  כתובת:ל מיילבשאלות אפשר לפנות ב

mailto:sustainability@savion.huji.ac.il

