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 2022קול קורא להגשת הצעות מחקר למכון פאלק לשנת 
 

ו מכון פאלק מזמין את ציבור   למשק  הקשורים  החוקרים להגיש הצעות מחקר בנושאים  החוקרות 

 . ולחברה בישראל

 

תואר דוקטור  במוסדות אקדמיים מוכרים בארץ, בעלי    חוקריםחוקרות וזכאים להגיש הצעות מחקר  

   ומעלה.

 

, עפ"י החלטת  והעסקת עוזרי מחקר, כגון רכישת נתונים  הוצאות מחקרמימון  ב  יזכו  יתקבלוהצעות ש

 .  )לא כולל ציוד כמו מחשבים, מדפסות וכיו"ב( הועדה האקדמית

 

ישראל  מחקרים ע"י מכון פאלקש  על כלכלת  העת    ימומנו  לפרסום באחד מכתבי  ויתקבלו בהמשך 

₪   30,000(פרס בגובה    יזכו את החוקרים בפרס הצטיינות ,  המתעדכנת מידי שנהרשימה  המפורטים ב

₪ עבור פרסום באחד מכתבי העת    7,500-עבור פרסום באחד מחמשת כתבי העת המובילים בכלכלה, ו

B.(  2022מצ"ב הרשימה לשנת. 

 

 . mail.huji.ac.il )@ronit.ashkenazi אל    31.3.22- ל עדבאנגלית את ההצעות יש להגיש 

 

 : ) תכלולכולל נספחים וביבליוגרפיה ,עמודים  12המחקר (עד הצעת 

 נושא המחקר (בעברית ובאנגלית).  .1

תשלום ישיר    וההצעה לא יקבל  יכמגיש  םמיהרשו  יםחוקר   ובאנגלית).(בעברית    םיהחוקרשמות   .2

 כעוזר מחקר).  יםלהיות מועסק ומהמכון (לא יוכל 

 .)e-mail(השתייכות אקדמית, כתובת, מס' טלפון,  החוקריםפרטי  .3

 הקדמה: תיאור נושא המחקר. .4

 תיאור שיטת המחקר וכן תיאור הנתונים והדרך להשגתם. .5

 לידע על המשק והחברה בישראל. חקרמהמ הצפויה התרומה .6

 ביבליוגרפיה.  .7

שנים.    4תקופת המחקר המירבית הינה    סופית.  טיוטהלוח זמנים מתוכנן: מועד משוער להגשת   .8

 ווחים תקופתיים על התקדמות המחקר.  י בתקופה זו יבקש המכון ד

יש לפרט מקורות מימון נוספים של החוקרים מקרנות, גם אם אינם קשורים להצעה הספציפית,   .9

 מקורות אחרים. לוגשה הצעה למימון המחקר וכן האם ה
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סעיפים.  תקציב .10 לפי  פירוט  הכולל  תשלומים  מבוקש  משלם  לא  כמו    המכון  לחוקרים  ישירים 

 . ₪ 40,000מכון לא יכול לתמוך במחקרים עם תקציבים מעל ככלל, ה . נסיעות לכנסים וכיו"ב

 יש לצטט בהצעת המחקר את כל העבודות הקודמות בנושא. .11

  ברית: קורות חיים ורשימת פרסומיםאוניברסיטה העחוקרים שאינם חברי המחלקה לכלכלה ב .12

 השנים האחרונות.  5של 

 

 

 נוהל הטיפול בהצעות מחקר ובמחקרים 

 מיום הגשתן.  חודשים  3 האקדמית של המכון תוךנו בועדה הצעות המחקר יידו  .1

  המשק והחברה בישראל.ידע על  השיפוט יתבסס על שני קריטריונים: א. מידת התרומה הצפויה ל .2

 כללי.  ב. ערך מדעי

 מיום קבלת ההחלטה. חודש   תוךהחוקרים החלטת הועדה תובא לידיעת  .3

זמנית. המחקרים שיאושרו יהיו על נושאים  -יותר משני מחקרים בו ת או חוקר  לא יאושרו לחוקר .4

 נפרדים. 

לא תהיה פעילות ו/או הוצאות במחקר  שנים. אם    4למשך    יםתקציב המחקר יעמוד לרשות החוקר  .5

לנמק את דחיית הביצוע והועדה תשקול    יםהחוקר   ום הראשונות מיום אישורו, יתבקשבשנתיי

 המשך מימון המחקר. את 

 התקציב יבוטל. –שנים  4לאחר  ולא תוגש גירסה של מאמר לדיון של המחקר במידה  .6

 המחקרים שיזכו במימון יפורסמו בסדרת המאמרים לדיון באתר המכון, וב"לקט פאלק".   .7

 . רשות חוקרים אחריםלשאושרו  המחקרים נתונים של  את בסיס ה שואף להעמיד  מכון פאלק .8

 תנתן עדיפות להצעות מחקר שתוגשנה גם לקרנות חיצוניות. .9
 

 

.המגדרים לכל, מתייחס  או נקבה : כל האמור בלשון זכר הערה
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   :₪ 30,000רשימת כתבי עת המזכים בפרס בסך 

AMERICAN ECONOMIC REVIEW  (not including Papers and Proceedings) 1.  
ECONOMETRICA 2.  
JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY 3.  
QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS 4.  
REVIEW OF ECONOMIC STUDIES 

 
5.  

 ₪:  7,500רשימת כתבי עת המזכים בפרס בסך 

1.  AMERICAN ECONOMIC JOURNAL-APPLIED ECONOMICS 
2.  AMERICAN ECONOMIC JOURNAL-ECONOMIC POLICY 
3.  AMERICAN ECONOMIC JOURNAL-MACROECONOMICS 
4.  AMERICAN ECONOMIC JOURNAL-MICROECONOMICS 
5.  AMERICAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE 
6.  AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW 
7.  ANNUAL REVIEW OF ECONOMICS 
8.  BROOKINGS PAPERS ON ECONOMIC ACTIVITY 
9.  ECONOMETRICS JOURNAL 
10.  ECONOMIC JOURNAL 
11.  ECONOMIC POLICY 
12.  INTERNATIONAL ORGANIZATION 
13.  JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS 
14.  JOURNAL OF COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION 
15.  JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMICS 
16.  JOURNAL OF ECONOMIC GROWTH 
17.  JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE 
18.  JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES 
19.  JOURNAL OF FINANCE 
20.  JOURNAL OF HEALTH ECONOMICS 
21.  JOURNAL OF HUMAN RESOURCES 
22.  JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMICS 
23.  JOURNAL OF LABOR ECONOMICS 
24.  JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS 
25.  JOURNAL OF POLICY ANALYSIS AND MANAGEMENT 
26.  JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 
27.  JOURNAL OF THE EUROPEAN ECONOMIC ASSOCIATION 
28.  JOURNAL OF URBAN ECONOMICS 
29.  POPULATION AND DEVELOPMENT REVIEW 
30.  QUANTITATIVE ECONOMICS 
31.  RAND JOURNAL OF ECONOMICS 
32.  REVIEW OF ECONOMIC DYNAMICS 
33.  REVIEW OF ECONOMICS AND STATISTICS 
34.  REVIEW OF ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY 
35.  THEORETICAL ECONOMICS 

 


	קול קורא להגשת הצעות מחקר למכון פאלק לשנת 2022

