
קול קורא למחקר 

במימון הקרן למחקר משותף  

בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים 

 המרכז הבינתחומי, הרצליה 

עם  להתמודד  מטרה  ומתוך  הדיסציפלינריים  בתחומים  והוראה  מחקר  לעידוד  משותפת  קרן  במסגרת 

בעיות חברתיות עדכניות הוחלט להקים פלטפורמה לגישור החזון הבינתחומיות של שני המוסדות. 

לצורך כך, הוחלט להקדיש מהקרן סכום של עד 40,000$ לשנה, למשך שנתיים (החל מחודש יולי 2017),  

לאמנות ועיצוב,  אקדמיה  ורקטור בצלאל,  הבינתחומי  המרכז  פרובוסט  עומד  שבראשונה  ועדת המחקר, 

ירושלים, הגדירה כי הנושא המרכזי בו יעסקו בשנתיים הקרובות יהיה ״בעיות חברתיות עדכניות״. 

בקול קורא זה, רשות המחקר בבצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים ובמרכז הבינתחומי, הרצליה 

בתאריך  ביום ה׳,  יתקיים  אשר  משותף  לכנס  להגיע  המוסדות  משני  והמרצים  החוקרים  לכל  מציעים 

06/07/2017 במרכז הבינתחומי (הזמנה עם פרטי שעות ומקום תצא במקביל). 

זו הזמנה לקחת חלק בפרויקט לקידום העשייה והעיצוב בשדה המחקרי והמעשי. 

המחקרים המשותפים יממנו עד 4 פרויקטים מחקריים במינימום של 10,000$.  •

כל הצעת מחקר וקבוצת מחקר תהיה מורכבת באופן שווה והדדים משני המוסדות, והם יהיו חתומים •

עליה במשותף. 

ההיבטים  על  וילמדו  יפגשו  הקבוצה  חברי  יקבל מימון,  הפרויקט  השנתיים  שבמהלך  היא  הציפייה 

מביא מתחומו,  חוקר  שכל  התיאורטיות  והמסגרות  המתודות  של  אינטגרציה  תוך  של הנושא,  השונים 

ידריכו במשותף סטודנטים בכתיבת סמינריונים בנושא ויערכו מחקרים ראשוניים בסוגיה.  

המטרה היא שבתום שנתיים בהן תעבוד הקבוצה בנושא, חבריה יהפכו לגוף מחקרי אורגני ויגישו הצעות 

מחקר לאחת מקרנות המחקר התחרותיות, ו/או יערכו ספר או יפרסמו מאמרים בכנס מדעי או כתב עת 

מוכר. 



להלן מספר פרטים בנושא קול קורא למחקר: 

ירושלים (כולל • לאמנות ועיצוב,  אקדמיה  סגל בצלאל,  חברי  כל  הצעה  להגיש  רשאים  זכאות: 

מרצי חוץ וסגל זוטר וכן אנשי סגל אקדמי של המרכז בינתחומי. ההצעה תוגש על ידי הקבוצה 

של  המחקר  רשות  עם  הקשר  איש  ויהיו  ראשיים  כחוקר  יפעלו  הקבוצה  מחברי  ששניים  כך 

מוסד האם של המגיש. 

לפרט • צורך  יש  ובהצעה  רחבה  חברתית  לבעיה  להתייחס  חייב  הפרויקט  נושאים למחקר: 

באילו היבטים ושאלות הקשורים לבעיה מעוניינת הקבוצה לטפל, וכיצד היא מעוניינת לטפל 

בהם (מחקר אמפירי, פיתוח תיאורטי, נייר עמדה, בניית תכנית התערבות וכד').  

לפרויקט  רלוונטיות  להיות  היכולות  ולא מחייבת),  ממצה  חברתיות (לא  לבעיות  דוגמאות  רשימת  להלן 

(אלו הן רק דוגמאות ותתקבלנה הצעות לנושאים אחרים שלא מופיעים ברשימה):  

o עוני ופערים חברתיים
o  השוק, הבית והפרט בעידן הגלובלי
o cyber-סוגיות סביב ל
o  זקנה והזדקנות
o  גידול ילדים
o   גוף ומגדר
o חינוך והשכלה גבוהה בעידן הרשת
o מצבי סיכון – אתגרים והסדרה
o אזרחות והשתתפות
o הגירה ומהגרים
o שליטה, הדרה, ושילוב
o חינוך פיננסי
o אלימות
o רב תרבותיות
o שמירת משאבי טבע
o אתגרים המוצבים על ידי התפתחות הגנטיקה וההנדוס הגנטי
o  אתגרים המוצבים על ידי פיתוח אינטליגנציה מלאכותית



בה • עבודה  מסגרת  ליצור  המחקר  לקבוצת  לעזור  מיועד  המענק  בכספי המענק:  שימוש 

החוקרים יוכלו ללמוד להכיר היבטים שונים של הבעיה הנחקרת, המתודות שכל חוקר מביא 

העסקת  לצורך  המענק  בכספי  להשתמש  יהיה  ניתן  על כן,  מחקר בנושא.  ולהתחיל  מתחומו 

מרכז מחקר ו/או עוזרי מחקר, שיעמדו לרשות החוקרים לצורך קידום הפרויקט.   
מימון כנסים ואירוח חוקרים מחו"ל: מעבר לכספי המענק, קבוצת המחקר תזכה למימון נוסף •

לצורך ארגון כינוס/סדנא/שולחן עגול בנושא הנחקר, והזמנת מומחה(ים) מחו"ל לצורך יצירת 

להצעות  בהתאם  יקבע  הנוסף  המימון  גובה  בנושא הנחקר.  והתעמקות  בינלאומיים  קשרים 

האירועים שקבוצות המחקר יגישו במהלך הפרויקט.  
המתעניינים • המוסדות  שני  של  סגל  אנשי  בין  להפגיש  נועד  זה  קורא  קול  איך מתחילים: 

בנושאים קרובים אך אין להם הזדמנות או מסגרת לעבוד בשיתוף פעולה. על כן, הצעד הראשון 

בגיבוש הצעה לקול קורא הוא לחבור לחברי סגל המתעניינים בנושא מסוים ורוצים להשתתף 

בפרויקט בינתחומי. 
אודות • לפרט  צורך  ואין  יותר מ- 6-7 עמודים)  קצרה (לא  תהיה  ההצעה  כתיבת ההצעה: 

התקציב. ההצעה תכלול את הפרטים הבאים: 
דף שער ובו שם החוקרים הראשיים, שמות החוקרים השותפים ונושא המחקר. •
תיאור קצר של ההיבטים והשאלות הספציפיים בהם תתמקד קבוצת המחקר, המתודות •

ומסגרות התיאורטיות בהן תשתמש, והתרומה של כל אחד מחברי הקבוצה לפרויקט (עד 

2-3 עמודים). 

תיאור קצר של פעילויות הקבוצה בשנתיים הבאות (עד חצי עמוד). •
תיאור קצר של התפוקות המצופות של הפרויקט, בתום שנתיים של עבודה (עד חצי עמוד). •
תיאור קצר של אורחים מחו"ל שהקבוצה תהיה מעוניינת להזמין, ואירועים שהיא תרצה •

להפיק במהלך השנתיים של הפרויקט (עד חצי עמוד).  

במרכז הבינתחומי,  המחקר  רשות  ראש  אריק זימרמן,  מייל לד”ר  באמצעות  ההצעה  את  להגיש  יש 

הרצליה, בכתובת zimmee@idc.ac.il או למתן בר-סלע, רכז רשות המחקר והחדשנות בבצלאל, אקדמיה 

שהפרויקט  כך  בספטמבר 2017  עד ל-30   innovation@bezalel.ac.il  בכתובת לאמנות ועיצוב, ירושלים, 

המשותף יחל בנובמבר. 

לאחר קבלת ההצעות, צוות בדיקה משותף יעריך אותן ויקבע את ההצעות שתזכינה למימון. ההחלטות 

תתקבלנה עד ה-30 באוקטובר 2017 והמימון של הפרויקט יתחיל באופן מיידי.
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