
 מרכז ברק למחקר משפטי בינתחומי

 "בתשפ–טלשנים תשע" למימון פרויקט מחקריקול קורא 

 

 .תבינתחומי תמשפטי פעילות מחקריתלעודד נועד מרכז ברק למחקר משפטי בינתחומי 
 מחקרי פרויקטבקשות להשתתפות במימון מוזמן בזאת להגיש  והחוקרות ציבור החוקרים

 .החל בשנת הלימודים הנוכחית שייערךשנתי, -ארבע

של כולל  בסכוםבתחום המחקר המשפטי הבינתחומי בכוונת מרכז ברק לממן פרויקט 
 . החל משנה"ל תשע"ט, שיתחלקו על פני ארבע שנים אקדמיות 40,000$

לקידום מחקר בתחום  מגוון פעילויות מחקריות במסגרת פרויקט מחקרי ניתן לכלול
 , ובכלל זה:בהתאם לתכנית שתגובש על ידי המציעים, מסוים

 הקמת סדנה מחקרית; 

 מימון כנס בינלאומי; 

 במעמד פוסט /ותאורחים /ותלתואר דוקטור או בחוקרים /ותתמיכה בתלמידים-
 ;דוקטורט בתחומים הנוגעים לנושא המחקר

 ליון מיוחד של כתב עת, או כל יופרסומם בספר, ג מימון מחקרים בתחום הפרויקט
 ;מסגרת אחרת

 מחקרית אחרת.-כל פעילות אקדמית 

אנשי סגל של שהם  /ות/יםידי חוקר-עלמרכז ל נהתוגש בפרויקט מחקרלתמיכה  ותבקש
 .או במסלול עמיתי הוראה במסלול הנלווה ,האוניברסיטה העברית במסלול האקדמי הרגיל

 :נהתכלול ותהבקש

 

 ;בפרויקטהנוטלים חלק  /ותא. פרטי החוקרים

הפעילויות , הפרויקטלרבות מטרות , שנתית מפורטת של הפרויקט-רבתכנית ב. 
הפרסומים , המחקריות שהוא כולל, תכנית תקציבית למימון מרכיבי הפרויקט השונים

והתרומה הצפויה שלו לקידום המחקר המשפטי הבינתחומי  שהוא צפוי להניב
 ;באוניברסיטה העברית

, או שיובילו את פרויקט המחקר /ותחיים ורשימת פרסומים של החוקרים-ג. קורות
 קישורית לאתר שבו מצויים מסמכים אלה;

לצורך המחקר מושא הבקשה  ים/ותד. מכלול תקציבי המחקר העומדים לרשות החוקר
 ולצורך מחקרים אחרים;

ת, לצורך לפנו /תמתעתד /יא, או שהוא/תהחוקר/תה ו. מקורות אחרים שאליהם פנה
 הבקשה;מושא הפרויקט מימון 

תשפ"ב –טתשע"ת הלימודים ובשנ הכספיםניתן יהיה לנצל את  –ז. תקופת המחקר 
)כאשר החלוקה על פני השנים תיקבע בהתחשב בצרכים של הפרויקט ובמגבלות 

 (.התקציב של המרכז

 

 , יובאו בחשבון השיקולים הבאים:פרויקט מחקרימימון לבשקילת בקשות 



 לקידום המחקר המשפטי הבינתחומי; מהפרויקטא. התרומה המצופה 

בתחום המחקר המשפטי והאוניברסיטה העברית  הפקולטה למשפטיםצרכי . ב
 ;והתרומה הצפויה של המחקר לפיתוח צרכים אלההבינתחומי 

חלק  /ותשבהם נוטליםמחקרים תינתן עדיפות ל –מחקר  /ותהשתתפות תלמידיג. 
 מחקר באוניברסיטה העברית. /ותתלמידי

 ./תאחד /תיותר מחוקר יובילו ושאות תינתן עדיפות לפרויקטד. 

 /ןעמם /ותנשים המשתפים/תפקידים במרכז וא /ותרשאים להגיש בקשות גם ממלאי
בדבר בהחלטות על  /ותהנוגעים /ות. במקרה כזה, לא ישתתפו החבריםבמחקרפעולה 

 הקצאת הכספים.

שיניב המחקר וידווח ציין את הדבר בפרסומים /תמימון מהמרכז י /השקיבל /תחוקר
 עליהם למרכז.

ה ותימסרנה נ. ההחלטות תתקבל.2019בינואר  31 יש להגיש את הבקשות עד ליום
 .סמוך לאחר מכן /ותלמבקשים

, רכזת הוועדה האקדמית של המרכז בפקולטה רויטל בהטיש לשלוח את הבקשות לגב' 
 גדעון פרחומובסקידואר אלקטרוני, עם העתק למנהל המרכז, פרופ'  באמצעותלמשפטים

(gparchom@law.upenn.edu; revitalb@savion.huji.ac.il). 
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