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جامعة بن  -غوريون في النقب

קול קורא למחקרים מטעם מרכז רוברט ה .ארנו לחקר החברה הבדואית והתפתחותה

על מנת לעודד מחקר ולהרחיב את בסיס הידע הקיים על החברה הערבית-בדואית בנגב ,מרכז רוברט ה .ארנו לחקר
החברה הבדואית והתפתחותה ,מכריז על קול קורא למחקרים בנושאים הרלוונטיים לחברה זו .המחקרים יציגו ידע חדש
על ההיסטוריה והמורשת הבדואית ,או שיהיו יישומיים ויצביעו על בעיות הפושות בחברה ויציעו כלי מדיניות לטפל בהן.
המענק לא יעלה על  . $0777משך המחקר – שנה .הכסף יוכל לשמש לצרכים מחקריים כגון :תשלום שכר לעוזרי מחקר,
רכישת ספרות ,הוצאות נסיעה להצגת העבודה בכנסים מדעיים בארץ ,תשלום עבור איסוף נתונים ,והכנת דו"ח מסכם.
את ההצעות מוזמנים להגיש חוקרים מכל הדיסציפלינות החל מתלמידי מחקר ועד חוקרים בכירים ,בתנאי שלפחות חוקר
אחד יהיה חוקר בכיר ,השייכים לאחד מהמוסדות האקדמיים המוכרים :מרכזי מחקר או מוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל .
סטודנט לתואר שני יוכל להגיש הצעה במשותף עם המנחה שלו בתנאי שההצעה כבר אושרה.
יש להגיש את ההצעה בשפה האנגלית ,באורך שלא יעלה על שבעה עמודים ,בפונט , 21ברווח  2.1ושוליים של  1ס"מ
מכל צד .העמודים יכללו :מטרת המחקר ,רקע מדעי ,מתודולוגיה ,תקציב מבוקש ,שלבי המחקר ,לוח זמנים ,וביבליוגרפיה.
כמו כן ,יש לצרף תקציר קורות חיים של החוקרים הראשיים (עד שני עמודים) עם רשימת פרסומים מחמש השנים
האחרונות .הצעה שלא תכלול את כל הפרטים לעיל לא תובא לדיון.

חוקר שזכה במענק מחקר בשנת  1722לא יוכל להגיש הצעת מחקר לשנת .1721

כל ההצעות יעברו תהליך שיפוט ע"י מעריכים חיצוניים .חוקר לא יוכל להיות שותף ליותר מהצעה אחת.
תאריך סופי להגשת ההצעות הוא ה 2.0.93.9 -את ההצעות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת :
.bedouin@exchange.bgu.ac.il

מקבלי המענקים יידרשו להגיש דו"ח התקדמות במחקר תוך שישה חודשים מיום קבלת המענק .הדו"ח הסופי או הפרסום
שבא בעקבות המחקר יפורסם באתר של מרכז ארנו לחקר החברה הבדואית והתפתחותה.

לקבלת פרטים והבהרות ניתן לפנות ל:
מרכז רוברט ארנו לחקר החברה הבדואית bedouin@exchange.bgu.ac.il
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