
 לאתר וקישורים הגשה מועד הגשה תנאי הקרן שם תחום

 היסטוריה
 וציונות

 המכון
 הבינלאומי

 - השואה לחקר
 ושם יד

 באמצעות, ושם יד מעניק שנה מדי
 -, השואה לחקר לאומי הבין המכון

 )א"מ( מתקדמים לתלמידים פרסים
 הכותבים) ר"ד( מחקר ולתלמידי

 ..השואה בנושאי גמר עבודות

 לדצמבר 13 -ה עד בקשות הגשת
 ושם יד - ר"וד א"מ מלגת

 ש"ע הקרן 
 הרצוג חיים

 ציבוריים ודיונים מחקר מעודדת
 ובנושאים, ישראל בטחון בתחומי

 ופעילותו חייו לתולדות הקשורים
 .הרצוג חיים של הציבורית

 קישור

 מעניקה טבנקין יד של המלגות קרן טבנקין יד 
 )בשקלים( $ 3111 בסך עידוד מלגות

 .ועיון מחקר לעבודות אחת כל
 אישים את מנציחות המלגות
 הציונית בהיסטוריה בולטים

 טבנקין יד מלגות

 קיימת קרן 
 לישראל

 :בנושאים מחקר וקרנות מלגות
 , קרקע ושימושי קרקעית מדיניות

 ,הסביבה איכות, ארכיאולוגיה
 ,אמנות, רפואה, וספרות תרבות
 סוציאלית עבודה

 קישור

 האגודה חינוך
 הישראלית

 מחקר לקרנות
 וחינוך

 במדעי מחקר להצעות מימון מתן
 רשם מטעם לדוקטורנטים החברה
 החינוך משרד, הקרנות

 נובמבר מחודש
 קישור

 לעידוד הקרן 
 יוזמות

 חינוכיות

 חינוכיות יוזמות לעידוד הקרן
 היזמית העשייה להעצמת פועלת

 ומסייעת, מורים בקרב והיצירתית
 רעיונותיהם את להפוך להם

 חינוכיות ליוזמות החדשניים
 זו הזדמנות פותחת הקרן. מצליחות

 בחינוך ומורה מחנך כל בפני
 אזור, מגזר בכל: הפורמלי
 .ידע ותחום גיל קבוצת, גיאוגרפי

 פברואר חודש עד בקשות הגשת
 אודות - חינוכיות יוזמות לעידוד הקרן
 הקרן
 קול - חינוכיות יוזמות לעידוד הקרן
 ליוזמות קורא

 המחקר ועדת 
 -הבין

 מכללתית
 ת"מופ במכון

 - מכללתית הבין המחקר ועדת
 חברי שעורכים במחקרים תומכת
 של ובהערכה המורים הסגל

 חינוכיות ויוזמות פיתוח תוכניות
 .מורים להכשרת במוסדות

 מחקרים לקדם היא הוועדה מטרת
 בתחום העשייה את הבוחנים
 להעלאת והתורמים, ההכשרה

 .ולשיפורה רמתה

 ועד ספטמבר מחודש בקשות הגשת
 דצמבר

 המחקר ועדת אודות על
 ההצעה להגשת הנחיות
 במחקרים הקשורות הצעות

 הערכת, להוראה אדם כוח בהכשרת
 התחומים והוראת חינוכיות יוזמות

 הנלמדים הדיסציפלינאריים
 .במכללות

 

 מדעי, החינוך בתחומי מענקים הנדיב יד 
 מצוינות,  הסביבה, היהדות
 הערבית והקהילה אקדמית
 בלבד לארגון הנו המענק

 מדעים, הטבע במדעי מלגות
 ,מדויקים

 ,והחברה הרוח מדעי,היהדות מדעי
 .ארכיאולוגיה

 הנדיב יד|  ופרסים מלגות

 החינוך משרד 
 – משרד
 הראשי המדען

 לציבור פונה הראשי המדען לשכת
 בשני מחקרים להציע החוקרים

 קוראים קולות)  3: ערוצים
 - ידי על שהוגדרו בנושאים" יםסגור"

 .החינוך משרד מטה
 יישומי במחקר למצוינות תכנית)  2

 אוגוסט סוף עד בקשות הגשת
 מחקרים בביצוע וסיוע ייזום

 קוראים קולות באמצעות
 קורא קול

http://www.yadvashem.org/yv/he/about/institute/scholarships_in_israel.asp
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Kranot/miktzoey/Miktzoey/Keren3.htm
http://www.yadtabenkin.org.il/info/milgot/milgot.htm
http://www.kkl.org.il/research-and-development/kranot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Kranot/miktzoey/Miktzoey/124.htm
http://www.keren-yozmot.org.il/about/about-us
http://www.keren-yozmot.org.il/about/about-us
http://www.keren-yozmot.org.il/kol-kore/kol-kore
http://www.keren-yozmot.org.il/kol-kore/kol-kore
http://www.mofet.macam.ac.il/rashut/kidum/grants/vaada/Pages/default.aspx
http://www.mofet.macam.ac.il/rashut/kidum/grants/vaada/Documents/nehalim.pdf
http://www.yadhanadiv.org.il/he/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/scientist/kol_kore_research/
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/scientist/kol_kore_research/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Scientist/Kol_Kore_Research/kolotkorim/


 - המזמין" פתוח" קורא קול בחינוך
 הצעות להגיש החוקרים ציבור את

 בתחומי יישומיים למחקרים
 לקידומה לתרום שעשויים החינוך

 החינוך מערכת של

 ספנסר קרן 
Spencer 

Foundation 

 ראשי חוקר: בקשות להגיש רשאים
 . הרלוונטי בתחום שלישי תואר בעל

 לא. לוינסקי מכללת תחת הגשה
 חוקרים של בקשות יתקבלו

 להיכתב צריכות בקשות.  עצמאיים
 .באנגלית

 אליה בקרן תלוי, אוגוסט יולי יוני
 - - מגישים

 .ההצעה את
 קישור
 :הבאים בתחומים בקשות הגשת

 ,וחברתיות חינוכיות הזדמנויות
 וערכי מטרות;  ארגונית למידה
 ,החינוך
 יוזמות, פעולה מחקרי הוראה

 בפילוסופיה
 בחינוך פרקטיקה, מדיניות של

 בתחום חדשניים פרויקטים עבור רוטשילד קרן 
 ההשכלה קידום על בדגש, החינוך

 בקשה הגשת.  בישראל הגבוהה
 עמודים 1 עד של בהיקף ראשונית

 המיון לשלב שיעברו ארגונים. בלבד
 . מפורטת בקשה יגישו, הבא

 – אוקטובר - יוני:  בקשות סבבי
 פברואר

 קיסריה רוטשילד קרן

 Aera מחקר של בנושא המתמקדת קרן 
 החינוך בתחום

American Educational Research 
Association > Home 

 Wera חינוך בנושא בינלאומיים מחקרים, 
 אתיקה, מורים הכשרת, פדגוגיה
 .ועוד גלובליזציה, בחינוך

 קישור

 NOAA - Office 
of Education 

 Office of Education | National קידום חינוך במסגרת חינוך סביבתי
Oceanic and Atmospheric 

Administration 

 טכנולוגיה
 ומיחשוב

 איגוד
 האינטרנט
 הישראלי

 אקדמיים למחקרים מחקר מענקי
 הידע להעשרת, שונים מתחומים
 הציבור עבור באינטרנט והשימוש
 הישראלי

 איגוד – 2132 מחקר מענקי
 הישראלי האינטרנט

 ל"מיט 
 טכנולוגיות

 למידה

 מקורי מחקר לעודד שמטרתה קרן
 האקדמית הלמידה בתחום ואיכותי

 האינטרנט באמצעות הישראלית

 כללי מחקר קרן

, המדע משרד 
 הטכנולוגיה

 והחלל

 במטרה המדע תחומי במגוון מחקרים
 במדינת המדעי המחקר את לקדם

 .ישראל

 מקוונת בצורה מחקר הצעות הגשת

 רווחה
 ונושאים

 חברתיים

 המוסד
 לאומי לביטוח

 בתחומי למחקרים מענקים מתן
 והרווחה הסוציאלי הביטוח
 ממצאי לפרסום הסכמה: התניות
 בסיס להעמדת הסכמה; מחקר
 לביטוח המוסד לרשות נתונים
 מחקר דוח לפרסום הרשאה; לאומי
 . לאומי לביטוח המוסד באתר

 ביטחון: מחקר לנושאי דוגמאות
 – סוציאלי

, בהזדמנויות פערים, שוויון אי,  עוני
 , חברתית כלכלית מדיניות דמוגרפיה
 רווחה שירותי, חברתיים שירותים

 '.וכד
 קרן - חברתית ומדיניות פרסומים

 לאומי לביטוח המוסד, המחקרים

 נאור רן מכון 
 מחקר לקידום
 בטיחות
 בדרכים

 המחקר את לקדם שמטרתה קרן
 על דגש עם בדרכים בטיחות בנושא
 במגזר ובטיחות, מהירות נושאי

 .הערבי

 2132 יולי - מחקר למענקי קורא קול
 נאור רן מכון| 

 הנוגעים פרויקטים תממן ערב קרן ערב קרן 
 צדק, חינוך, נשים לקידום בעיקר

 שנה בכל 13/11 -ל עד
Arev Fund —Apply  

http://www.spencer.org/apply
http://www.rcf.org.il/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=172&lang=he
http://www.aera.net/
http://www.aera.net/
https://wera.site-ym.com/?IRNsThematic
http://www.noaa.gov/office-education
http://www.noaa.gov/office-education
http://www.noaa.gov/office-education
http://www.isoc.org.il/internet-il/articles-and-research/grants-2012
http://www.isoc.org.il/internet-il/articles-and-research/grants-2012
http://meital.iucc.ac.il/meital/research/research_fund.htm
http://most.gov.il/ProgramTashtiot/CFP%20applications/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/Mediniyut/BakashatNetunim/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/Mediniyut/BakashatNetunim/Pages/default.aspx
http://www.rannaorf.org.il/%D7%A7%D7%95%D7%9C_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90_%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7%D7%99_%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8
http://www.rannaorf.org.il/%D7%A7%D7%95%D7%9C_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90_%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7%D7%99_%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8
http://www.arevfund.org/apply/


 .היהודית הקהילה וחיי חברתי

 הפיגור בתחום מחקר הצעות שלם קרן 
 ,הידע את המקדמות,  השכלי
 האדם של החיים ואיכות הטיפול

 . אותו והסובב שכלי פיגור עם

 מחקר|  שלם קרן

 Evz תיכוניים ספר בתי בין שותפות 
 פרויקטים הצעת.  - ישראל גרמניה
 ,הספר בבתי וליישום לתכנון

 הקול מתפרסם שלגביהם בנושאים
 את להציג יש בנוסף. הקורא

 צאותהו את מממנים.  הפרויקט
 ,לפרויקט הדרכה, לסמינר הנסיעה
 . לפועל הפרויקט תכנית הוצאות

 מטעמם יעוץ לבקש ניתן רוצים אם

 כל בינואר 3 ל עד: הצעות הגשת
 שנה

 רלוונטי שנתי קורא לקול בהתייחס
 באוקטובר שמפורסם
 השואה בנושא עבודות הם הנושאים

 זכויות בתחום וכן, השואה וניצולי
 .אדם

 קישור
- - תמיכה ערוצי: הקטגוריה תחת

 מחקר>

 The Harry 
Frank 

Foundation 

 נוספים פרטים אלימות בנושא למחקרים קרן
 הנחיות

 The Kathryn 
Ames 

Foundation 

 , רווחה, חברה: בתחומים מענקים
 , חברתי צדק, ואתני דתי פלורליזם

 חוקרים ממנים לא.  חינוך
 לארגונים הוא המענק. עצמאיים

 . בלבד

 להגיש ניתן. להגשה יעד תאריך אין
 .השנה כל

 קישור

 קרנות
 בתחומים

 מגוונים
, חינוך

 מדעים
, מדויקים

 מדעי
, החברה

 מדעי
, הרוח

 אומנויות

 לתכנית הישראלית המנהלת 2121 הורייזן
 האיחוד של פ"למו המסגרת
 ISERD – האירופי

 קישור

 המועצה 
 להשכלה

 גבוהה

 בשיתוף, ולתקצוב לתכנון הוועדה
 לעודד מבקשת, האוצר משרד

 בין מחקריים פעולה שיתופי
 מדענים לבין ומהודו מסין מדענים
 שיתופי קידום ידי על מישראל

 למדע הלאומית הקרן בין פעולה
 מקבילות קרנות לבין בישראל
 .אלו במדינות מובילות

 קישור

 המרכז 
 ש"ע לפיתוח

 - ספיר פנחס
 ליד

 אוניברסיטת
 אביב תל

 ,כלכלי פיתוח בנושאי עוסק
 -ותרבותי מדיני, חברתי, תעשייתי

 היא העיקרית מטרתו. חינוכי
 וההבנה הידיעה להרחבת לתרום

 תוך, כלליים פיתוח נושאי של
 .הישראלי הניסיון על דגש שימת

 פנחס ש"ע לפיתוח המרכז אודות
 פנחס ש"ע לפיתוח המרכז|  ספיר
 אביב-תל אוניברסיטת ליד ספיר

 הקרן 
 לאומית הדו

 - גרמניה
 GIF ישראל

 . הצעות להגיש רשאית לוינסקי
 משכורות כולל, שנים לשלוש מימון

 בין נסיעות, חוקרים של אלו למעט( 
 כנסים, ציוד, לישראל גרמניה

 שהם לחוקרים מיועד) .  ופרסומים
 – תואר בעל ראשי חוקר,  סגל אנשי

 אוקטובר סוף עד מאוגוסט
Israeli Foundation -IF | GermanG

for Scientific Research and 
Development 

 גרמניה פעולה שיתוף מחייב המחקר
 ישראל -

http://www.kshalem.org.il/pages/page/19
https://www.isf.org.il/#/
http://www.hfg.org/favicon.ico
http://www.hfg.org/rg/guidelines.htm
http://www.kathrynames.org/grant-guidelines.html
http://www.iserd.org.il/favicon.ico
http://che.org.il/?page_id=17251
https://sapir.tau.ac.il/about
https://sapir.tau.ac.il/about
https://sapir.tau.ac.il/about
http://www.gif.org.il/pages/gif-programs/regular-program.aspx
http://www.gif.org.il/pages/gif-programs/regular-program.aspx
http://www.gif.org.il/pages/gif-programs/regular-program.aspx


 שלישי

 - הדו הקרן 
 לאומית
 ב"ארה ישראל

BSF 

 תואר; ב"ומארה מישראל חוקר
 שישה עד;  סגל חבר; שלישי או שני

 מוסד תחת הגשה.  חוקרים
 מחקר מוסד או גבוהה להשכלה

 government ממשלתית מוכר
research institutions 

 בכל נובמבר אמצע עד הצעה הגשת
 מהתחומים לחוקרים רלוונטית. שנה

: 
 מדעי, סוציולוגיה, פסיכולוגיה

 ,המחשב
 .מתמטיקה

BSF Website 

 הקרן 
 הלאומית

 ISF למדע

 חברים. עצמאיים לחוקרים מיועד
 במוסדות, קבוע אקדמי בסגל

 בעלי. הקרן ידי על שאושרו מחקר
 מחקרים M.A. או שלישי תואר

 מדעי בתחום ל"בחו ולא בארץ
 שנים מספר.  הרוח או החברה
 גוף מימון ללא 4-1 בין: למחקר

 לאור בהוצאה מסייעת הקרן. אחר
 ,מחקר של פירות שהם ספרים של

 ,עריכה של מקדמיות הוצאות כולל
 בעלי חוקרים.  תרגום, גרפית הכנה

 .סגל חברי; דוקטורט

 אוקטובר סוף עד: הצעות הגשת
 :מגוונים למחקרים הדעת תחומי
 מדעי, החיים מדעי, מדויקים מדעים
 ותכניות החברה מדעי ,הרוח

 .מיוחדות
 פרטים
 קישור

 המדע משרד 
 והטכנולוגיה

 המדע תחומי בכל קוראים קולות
 החברה במדעי וגם

 אפריל החודשים בסביבות שנה מדי
 מאי

 מלגות
 קוראים קולות
 מקוונת בצורה מחקר הצעות הגשת

 המדעים בתחומי וולף פרסי וולף קרן 
 בתחומי קריל ופרסי והאומנויות

 ,החיים מדעי, המדויקים המדעים
 .והנדסה חקלאות, רפואה

 הקרן פעילות

 Jacobs 
foundation 

 החינוך בתחומי המתמחה קרן
 של הצעות יתקבלו לא. והחברה
 .עצמאיים חוקרים

Jacobs  –Research Funding 
Foundation 

 האירופי האיחוד 
ISERD - The 
Israeli R&D 
Directorate 

 האירופי פ"למו הישראלית המינהלת
 משרד י"ע שהוקם משרדי בין גוף הינה

 הטכנולוגיה, המדע משרד, הכלכלה
 ולתקצוב לתכנון הוועדה, והחלל

 גבוהה להשכלה המועצה של( ת"ות)
 .והחוץ האוצר ומשרדי

Europe -The Israel –ISERD 
Research & Developement 

Directorate for European 
Programs 

    
 רב

 תרבותיות
 ויחסי

 -יהודים
 ערבים

 קרן יוזמות
 אברהם

 היא אברהם קרן יוזמות עמותת
 -. חברתי לשינוי ערבי יהודי ארגון

 חינוך: בנושא מחקרים מקדמת
 ,כלכלי פיתוח, משותפים לחיים

 .ועוד ושוויון לשילוב מדיניות

 אברהם קרן

 ון מקס קרן 
 ברכם

 תומכים ברכם ון מקס קרן
 הערבי העולם על במחקרים

 ,ההיסטוריה בתחומי והאיסלאמי
 .וספרות דת, האמנויות, גיאוגרפיה

 שנה בכל 13/11 -ל עד
 קישור

 USIP - United 
States 

Institute of 
Peace 

 חדשניים בפרויקטים תומך המכון
 ,ויישומי אקדמי מחקר הכוללים

 ופרקטיקות מודלים זיהוי
 כלים, מקורות פיתוח וכן מבטיחות

 מקצוע לאנשי הכשרה ותכניות
 שלום, קונפליקטים ניהול בתחומי

Grants | United States Institute of 
Peace 

http://www.bsf.org.il/BSFPublic/DefaultPage1.aspx?PageId=22&innerTextID=22
https://www.isf.org.il/#/support-channels/1/10
https://www.isf.org.il/#/
http://most.gov.il/Information/professionalInformation/melagot/Pages/default.aspx
http://most.gov.il/Information/Calls/Pages/default.aspx
http://most.gov.il/ProgramTashtiot/CFP%20applications/Pages/default.aspx
http://www.wolffund.org.il/index.php?dir=site&page=content&cs=3020
http://jacobsfoundation.org/what-we-do/research-funding/
http://jacobsfoundation.org/what-we-do/research-funding/
http://www.iserd.org.il/ABOUT_ISERD
http://www.iserd.org.il/ABOUT_ISERD
http://www.iserd.org.il/ABOUT_ISERD
http://www.iserd.org.il/ABOUT_ISERD
https://www.abrahamfund.org/Heb
http://www.maxvanberchem.org/en/grant-applications
http://www.usip.org/category/topics/grants
http://www.usip.org/category/topics/grants


 בינלאומי ובטחון

 תיאטרון
 ואומנויות

 תרבות קרן
- אמריקה

 ישראל

לקדם את התפתחות התרבות 
והאומנות בישראל באמצעות סיוע 

 מצטייניםלתמידי אומנות 

עד לתאריך:       מתאריך: דצמבר
  ינואר

 קישור

    

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Kranot/miktzoey/Miktzoey/126.htm

