מועדי ותנאי הגשת הצעות מחקר לקרנות מחקר תחרותיות
רשות המחקר ,מכללת לוינסקי לחינוך
נערך על ידי :ד"ר עינב ארגמן ,אוקטובר 3102
שם הקרן

תנאי הגשה

מועד הגשה

GIF .1

לוינסקי רשאית להגיש הצעות.

קול קורא :ספטמבר (למחזור א'),

מימון לשלוש שנים ,כולל משכורות
קרן דו-
לאומית גרמני (למעט אלו של חוקרים) ,נסיעות בין
גרמניה לישראל ,ציוד ,כנסים
ישראל
(בגרמניה או ישראל) ,פרסומים.
מיועד לחוקרים שהם אנשי סגל;
חוקר ראשי – בעל תואר שלישי
המחקר מחייב שיתוף פעולה גרמניה-
ישראל

אוגוסט (למחזור ב')
הגשת הצעות בשני מחזורים (א)
מדעי החברה ,מדעי המחשב,
מדעים מדויקים ,עד תחילת נובמבר
(ב) מדעי הרוח ,עד תחילת נובמבר
(בשנה שאחרי מחזור א')
קישורים מהירים
 .0דף הבית
http://www.gif.org.il/Pages/def
ault.aspx

 .2קרן של"ם

הצעות מחקר בתחום הפיגור השכלי,
המקדמות את הידע ,הטיפול ואיכות
החיים של האדם עם פיגור שכלי
והסובב אותו.

ניתן להגיש הצעה מקדמית
מקוצרת בכל שנה ,עד ל0.1-
קישורים מהירים
 .0דף הבית
http://www.kshalem.org.il/pag
es/default.aspx
 .3נוהל הגשת בקשה למענקים
http://www.kshalem.org.il/pag
es/ViewTab.aspx?dGFiSWQ9
=NzE
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evz .3

שותפות בין בתי ספר תיכוניים

הגשת הצעות :עד ל  0בינואר כל

גרמניה-ישראל.
הצעת פרויקטים לתכנון וליישום
בבתי הספר ,בנושאים שלגביהם
מתפרסם הקול הקורא .בנוסף יש
להציג את הפרויקט.
מממנים – הוצאות נסיעה (לסמינר
הדרכה לפרויקט) ,הוצאות תכנית
(הוצאת הפרויקט לפועל).
אם רוצים ניתן לבקש יעוץ מטעמם

שנה (בהתייחס לנושא קול קורא
שנתי רלוונטי שמפורסם באוקטובר

לפרויקט.

 .4הקרן
הלאומית
למדע ()ISF

מיועד לחוקרים עצמאיים .חברים
בסגל אקדמי קבוע ,במוסדות מחקר
שאושרו על ידי הקרן .בעלי תואר
שלישי או M.A.
מחקרים בארץ (ולא בחו"ל).
תחומי על :מדעי החברה או הרוח.
מספר שנים למחקר :בין 4-0
ללא מימון גוף אחר.
בקשה בעברית או באנגלית (בקשה
בעברית יש לתרגם לאנגלית).

באתר )evz
קישורים מהירים
 .0אתר הבית
http://www.europeans-for/peace.de
קול קורא וקריטריונים להגשה
נמצאים תחת ""funding
הגשת הצעה :לא יאוחר מה 0.00
תשובות :מחצית שנייה של יולי
קישורים מהירים
 .0עמוד הבית:
http://www.isf.org.il/default.asp

 .3מסלולי הקרן:
http://www.isf.org.il/default.asp

 .2מענקים פעילים
http://www.isf.org.il/default.asp

[בעיקר במדעים המדויקים ומדעי
החיים והרפואה]
 .4דוגמאות להצעות שהתקבלו
במדעי החברה
http://www.isf.org.il/download
s/AdminSite/Messages/2012Winners.pdf
הקרן מסייעת בהוצאה לאור של
ספרים שהם פירות של מחקר ,כולל
הוצאות מקדמיות של עריכה ,הכנה
גרפית תרגום.

הגשת הצעה להוצאה לאור של
ספר :עד ל  3בספטמבר

חוקרים בעלי דוקטורט; חברי סגל.
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 .5הקרן הדו -רלוונטית לחוקרים מהתחומים:
לאומית
ישראל
ארה"ב
BSF

הגשת הצעה עד אמצע נובמבר בכל

פסיכולוגיה
סוציולוגיה
מדעי המחשב
מתמטיקה

קישורים מהירים
 .0דף הבית

מסלול רלוונטיRegular research :

http://www.bsf.org.il/bsfpublic

grants

/Default.aspx

חוקר מישראל ומארה"ב; תואר שני
או שלישי; חבר סגל;

 .3רשימת הצעות שהתקבלו

עד שישה חוקרים.
הגשה תחת מוסד להשכלה גבוהה או
מוסד מחקר מוכר ממשלתית

שנה

http://www.bsf.org.il/bsfpublic
/ListOfResearchGrants.aspx?P
ageId=451&innerTextID=451

( government research
)institutions
הגשת הצעות :עד לסוף דצמבר.

מתן מענקים למחקרים בתחומי
 .6המוסד
לביטוח לאומי הביטוח הסוציאלי והרווחה.
דוגמאות לנושאי מחקר עדיפים :עוני ,קישורים מהירים
 .0המוסד לביטוח לאומי
אי שוויון ,פערים בהזדמנויות,
מדיניות כלכלית-חברתית.
התניות :הסכמה לפרסום ממצאי
מחקר; הסכמה להעמדת בסיס
נתונים לרשות המוסד לביטוח
לאומי; הרשאה לפרסום דוח מחקר
באתר המוסד לביטוח לאומי.
רשאים להגיש הצעות :חוקרים בעלי
תואר שני ומעלה המבצעים את
המחקר במוסדות להשכלה גבוהה.
 .7משרד
המדע
והטכנולוגיה

קולות קוראים בכל תחומי המדע
(לאו דווקא בחינוך)

http://www.btl.gov.il/Pages/def
ault.aspx
(יש לבחור בקישורים :קרנות › קרן
המחקרים)

קישורים מהירים
 .0דף הבית
/http://www.most.gov.il
 .3קולות קוראים
http://www.most.gov.il/Service
s/Calls+for+Proposals/default.
htm
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 .8קרן

רק בנושאים שהקרן מזמנת לחקירה.

קישורים מהירים

האיחוד
האירופאי
(מסגרות מו"פ
בלבד)

דורש שיתוף פעולה עם חוקרים
אירופאים.

 .0חינוך ותרבות

 .9קרן

עבור פרויקטים חדשניים בתחום
החינוך ,בדגש על קידום ההשכלה

סבבי בקשות:
 -יוני

הגבוהה בישראל.
הגשת בקשה ראשונית בהיקף של עד
 3עמודים בלבד .ארגונים שיעברו
לשלב המיון הבא ,יגישו בקשה
מפורטת.

 אוקטובר -פברואר

http://ec.europa.eu/dgs/educati
on_culture/index_en.htm
 .3קולות פתוחים למענקים
http://ec.europa.eu/dgs/educati
on_culture/calls/grants_en.html
 .2דוגמאות למחקרים שקיבלו
מענקים
http://ec.europa.eu/contracts_gr
ants/beneficiaries_en.htm

רוטשילד

קישורים מהירים
 .0דף הבית
http://www.caesarea.com/page
s/1801.aspx
 .3פירוט לגבי הגשת בקשות
http://www.caesarea.com/page
s/1101.aspx

 Spencer .11רשאים להגיש בקשות :חוקר ראשי
 Foundationבעל תואר שלישי בתחום הרלוונטי.
הגשה תחת מכללת לוינסקי .לא

תאריכי הגשות קרובות ניתן למצוא
באתר הקרן.
קישורים מהירים
 .0דף הבית

יתקבלו בקשות של חוקרים
עצמאיים.
בקשות צריכות להיכתב באנגלית.

/http://www.spencer.org

הגשת בקשות בתחומים:

 .3הנחיות ספציפיות לתחומי בקשה
שונים (בקישורים:

Areas of inquiry .0

)Research › How to apply

מחקרים שעוסקים בהזדמנויות
חינוכיות וחברתיות; למידה ארגונית;
.cfm/how-to-apply
מטרות וערכי החינוך; הוראה;
 .2דוגמאות לבקשות שקיבלו מענק
למידה; הנחיה; מחקרי פעולה.
http://www.spencer.org/content
http://www.spencer.org/content
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Strategic initiatives .3

.cfm/philosophy-in-

יוזמות בפילוסופיה של מדיניות
ופרקטיקה בחינוך

educational-policy-andpractice-list-of-grants

 .11יד הנדיב

מענקים בתחומי החינוך ,הסביבה,
מצוינות אקדמית והקהילה הערבית.
המענק הנו לארגון בלבד (לא ניתן
להגיש בקשה כחוקר עצמאי).
סכומי התמיכה₪ 001111-21111 :
למענק.

סבב קיץ :הגשה החל מ0 -
בפברואר ועד  0במארס .תשובות
צפויות במהלך חודש אוגוסט
העוקב.
סבב חורף :הגשה החל מ 0 -ביוני
ועד  0ביולי .תשובות צפויות במהלך

The .12

מענקים בתחומים :חברה ,רווחה,
פלורליזם דתי ואתני ,צדק חברתי,
חינוך.
לא ממנים חוקרים עצמאיים .המענק

חודש ינואר העוקב.
קישורים מהירים
דף הבית:
http://www.yadhanadiv.org.il/he

Kathryn
Ames
Foundation

הוא לארגונים בלבד.
סכומי התמיכה0111-00111 $ :

אין תאריך יעד להגשה .ניתן להגיש
כל השנה.
סבבי החלטה :בכל שנה בינואר,
במאי ,ביולי ובאוקטובר
קישורים מהירים
דף הבית
/http://www.kathrynames.org
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