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  הקיימות בתחום למחקר קורא קול

 
  מחקר תחומי

 .קיימות בנושאי ,תחומי-ובין -רב מחקר

 םמשאבי ניהול , סביבתית עסקית יזמות, אקולוגי שיקום, חכמות ערים, אקלים, אנרגיה, הסביבה איכות: לדוגמא נושאים

 .עודו תרבותית מורשת, וחברה קיימות,  מדיניות, בריאות, סביבתיים

 .שונים מתחומים חוקרים בין פעולה תופייש על המבוססים חדשים למחקרים מיועדת התמיכה

 
  תמיכה

 הקול במסגרת. (תקורה ללא)₪  130,000 -עד יהיה המענק גובה. חודשים 18 של תקופהל היא מחקרה בתכניות התמיכה

 . מתקדמים תאריםל םבתלמידי תמיכה מעודדת הקרן .תחלופי אנרגיה בתחום אחד מהם, םמענקי 4 עד יוענקו הנוכחי קורא

 
 הגשה

 . 20/6/21 עד תתקבל מלאה להצעה מעבר לגבי תשובה. 1/6/21 עד להגיש יש ותהצע-קדם .1

  .20/7/21 עד להגיש יש מלאות הצעות .2

 .אחד PDF כקובץ sustainability@savion.huji.ac.il  מיילל להעביר יש תההצעו את

 
 להגשה זכאות

 .(להצעה חוקרים שני מינימום) העברית האוניברסיטה בסגל חוקרים

  .בלבד אחת מחקר הצעת להגיש רשאי חוקר כל

 שלהם המחקר שתחומי חוקרים) תחומי -ובין -רב היהי המגיש הצוותש לכך ביותר גבוהה חשיבות רואים אנו

 .(שונות מדיסציפלינות

 :ההצעות נהתיבח ןלפיהש העיקריים הקריטריונים

  לתחום המחקר של הסגולית והתרומה קיימותה לתחום קשר .1

  המדעית האיכות .2

  םשוני מתחומים חוקרים בין פעולה שיתוף .3

  חדש פעולה לשיתוף עדיפות .4

 
  ההצעה

 (1/6/21-מ יאוחר לא :הגשה תאריך) הצעהה-קדם

  .מ"ס 2 של ושוליים 1.15 מרווח, 11 ופןבג באנגלית כתבית ההצעה. 4-2 סעיפים עבור אחד עמודמ לחרוג אין

 :תכלול ההצעה

 .שלהם מחקרה תחומיו( פקולטה, מחלקה) שייכותם, החוקרים שמות, המחקר נושא – שער עמוד .1

 .המחקר מטרותו מוטיבציה .2

  .הקיימות לתחום והתרומה החדשנות .3

 .החוקרים בין הפעולה שיתוף וטיב מתודולוגיה .4

 

 (20/7/21-מ יאוחר לא :הגשה תאריך) המלאה הצעהה

 . מ"ס 2 של ושוליים 1.15 מרווח, 11 גופןב באנגלית כתבית ההצעה. 6-2 סעיפים עבור עמודים 5-מ לחרוג אין

 :תכלול ההצעה

 .ושייכותם המגישים החוקרים ושמות המחקר נושא – שער עמוד .1



 .הקיימות לתחום והתרומה החדשנות, ההצעה של תחומיות-רבלו -ביןל התייחסות ,ספרותי רקע: מבוא .2

 .משנה ומטרות העל תמטר .3

  .עבודהה תכנית .4

 .החוקרים בין הפעולה שיתוף טיב .5

 אנליזות, (ל"בחו לא) בארץ נסיעות, חומרים, ציוד, אדם כח סעיפי לכלול ניתן) (בטבלה) קצר תקציבי פירוט .6

  .(ופרסומים

  .ספרות רשימת .7

 .(מגיש כל עבור אחד עמוד) למחקר רלוונטיים פרסומים כשלושה, המחקר תחומי, בתמצית חיים קורות .8

 

 ובתנאי ,ל"ומחו מהארץ אפשריים ות/שופטים חמישה של הרשימ לציין נא( כצרופה ההצעה את הכולל) ההגשה מייל גוףב

 .(ל"דואו מחקר תחום, מוסד, שם) המגישים עם פעולה משתפים/שיתפו שלא

 

 .ב"תשפ הלימודים שנת תחילת םע יתקבלו המלאות המחקר להצעות תשובות

 

 מדעי ח"דו

 באנגלית) תקציר יוגש, כן כמו .לקיימות מרכזל באנגלית עמודים 5 עד של מדעי ח"דו להגיש יתחייבו המענקים מקבלי

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

 

 .כמקובל, ב"כיוו כנסיםב, פרסומיםב לקיימות המרכז ממקור מימון לציין יש

 

  sustainability@savion.huji.ac.il  :כתובתל מיילב לפנות אפשר בשאלות
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