קול קורא למענק מחקר לחקר הפוליטיקה והחברה בישראל – המכון לחירות ואחריות
המכון לחירות ואחריות בבית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן מזמין חוקרים וחוקרות
צעירים/ות להגיש הצעות לקבלת סיוע כספי בעריכת מחקר.
המכון לחירות ואחריות הינו מכון מחקר העוסק במגמות ותהליכים בפוליטיקה הישראלית .המכון פועל לחיזוק הערכים,
המוסדות ,והתהליכים הנחוצים להבטחת קיומה של דמוקרטיה ליברלית בישראל ברוח ערכי היסוד המעוגנים בהכרזת
העצמאות ובדגש על כיבוד זכויות האדם ושלטון החוק.
תחומי מחקר
מענק המחקר מיועד לתמיכה במחקרים המתמקדים בחקר הפוליטיקה והחברה בישראל .תינתן עדיפות למחקרים העוסקים
באמון פוליטי ,היענות פוליטית ( )Political Responsivenessוהשתתפות פוליטית בישראל.
זכאות להגשת ההצעה ותנאי המענק
זכאי/ת להגיש הצעת מחקר כל חוקר/ת הנמצא/ת במהלך לימודיו/ה לתואר דוקטור במוסד אקדמי מוכר ,או שהשלים/ה
את חובת לימודיו/ה לתואר דוקטורט במהלך שמונה השנים האחרונות ,ובלבד שאיננו/ה חבר/ת סגל קבוע במוסד אקדמי
מוכר .מקבל/ת המענק י/תתבקש להגיש דו"ח מחקר שנה מיום מתן המענק .מחקר שייבחר יוצג בכנס השנתי של המכון,
יועלה לאתר המכון לחירות ואחריות ועשוי לקבל סיוע נוסף לפרסום אקדמי בכתב עת שפיט.
המענק הוא עד לסכום של  10,000שקלים ויוכל לשמש לצרכי מחקר שונים ,כגון העסקת עוזרי מחקר ועלויות איסוף וניתוח
נתונים .בנוסף ,המכון לחירות ואחריות מציע למקבל/ת המענק אפשרות להוסיף שאלות לסקר שעורך מעת לעת המכון
לחירות ואחריות בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה הישראלית .החוקר/ת י/תקבל ,בנוסף לשאלותיו/ה ,גם את תשובות
המשיבים בשורה של משתנים סוציו-דמוגרפיים ופוליטיים אחרים.
מועד אחרון להגשת הצעת המחקר .1.6.2022 :החלטות יינתנו ביולי  2022והמענק יועמד לרשות החוקר/ת מיד לאחר מכן.
מענק המחקר יועמד לרשות החוקר למשך שנה אחת.
הצעת המחקר
הצעת המחקר (בעברית או באנגלית) תהיה באורך של עד חמישה עמודים (רווח כפול ,גודל פונט  )12ועליה לכלול את הפרטים
הבאים:
( ) 1סיכום מטרות המחקר המוצע ,תוך התייחסות לרקע התיאורטי והאמפירי העיקרי; תיאור של המתודולוגיה
והנתונים בהם ייעשה שימוש.
( ) 2על חוקר/ת המעוניינ/ת להוסיף שאלות לסקר מייצג של האוכלוסייה הישראלית לצרף את השאלות שברצונו/ה
להוסיף לסקר (עד חמש שאלות; נוסח של  vignetteניסויי ייחשב כשאלה אחת) .יש לציין גם האם מדובר בשאלות
מתוקפות או כאלו שהחוקר/ת השתמש/ה בהן במחקרים קודמים שלו/ה ,והאם בכוונת החוקר/ת לערוך ניסוי.
( ) 3פירוט תקציב .הצעת תקציב תכלול פירוט של כחצי עמוד של ההוצאה הכספית המתוכננת במידה והחוקר/ת י/תקבל
את המענק.
בנוסף ,על מגיש/ת ההצעה להגיש קורות חיים עדכניים.
יש להגיש את מסמכי ההצעה לכתובת המייל  libres@idc.ac.ilעד ל  .1.6.2022ולציין בכותרת – ״מענק מחקר ,המכון
לחירות ואחריות[ ,שם המגיש/ה]״ .לכל שאלה ,ניתן לפנות לכתובת המייל המצוינת.

