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 קול קורא להצעות מחקר בנושא

 מיזוגים בחברה האזרחית

קרן אדמונד דה רוטשילד פועלת ליצירת חברה ישראלית משותפת על ידי קידום מצוינות, גיוון, 
צמצום פערים ומנהיגות באמצעות השכלה גבוהה. כממשיכי דרכה של מורשת פילנתרופית 

 . 21 -ובקידום הרוח החלוצית של המאה ה יאנו משקיעים בסוכני שינו חדשנית,
  

בנושא מיזוגים בחברה קרן אדמונד דה רוטשילד יוצאת בקול קורא להצעת מחקרים 
 אותו ולהנגיש בתחום המדעי הידע את להרחיב הינה המחקרים פרויקט מטרת האזרחית.

 שלהם ביםוהמוט פועלים ארגונים , משקיעים גורמים – בארץ החברתי בתחום העוסקים לכלל
 .אפקטיבית חברתית עשייה לכדי תרגומו את ולאפשר ליישומי הידע את להפוך מנת על
 

    להצעות מחקר הרלוונטייםהנושאים 

במיזוגים במגזר החברתי, באיזה תנאים ומצבים הארגונים  וכישלוןגורמי הצלחה  .1

 המתמזגים משיגים, או נכשלים, בהשגת המטרות החברתיות לשמן הוקמו?

יבות המניעות ארגונים חברתיים להתמזג? מה תפקידם של גורמים מניעים מה הס .2

כמו רצון לשיפור התרומה לקהילה, הגדלת משאבים, שיפור מיומנויות, שינוי 

 , ביצירת המיזוגים?תהישרדוהמנהיגות, 

 מה ההשפעות והשינויים שעוברים על התוכניות המקוריות והממוזגות והצלחתן? .3

 י התכנון על הצלחת מיזוגים במגזר החברתי?מה השפעת מרכיבי שלב .4

כיצד משפיעים הבדלי התרבות הארגונית והלאומית, החזון המקורי השונה,  .5

ההזדהות הארגונית וערכים שונים על יצירת הארגון המשותף והתהליכים החדשים 

 של הארגון הממוזג?

מיה של מה השפעות תהליכי האינטגרציה )חיבור( של הארגונים, שינויי האוטונו .6

מנהלים, יצירת אמון בין הצדדים, שינויי נוהלי משאבי אנוש )הדרכה, תמריצים, 

קידום מקצועי ואישי, גיוס עובדים ומתנדבים(, תקשורת פנים וחוץ ארגונית, שינויי 

 מנהיגות, על התכניות והצלחת המיזוג?

ות מה ההשפעות והשינויים העוברים על ארגוני הבוגרים, הזהות והרגשת השייכ .7

 שלהם, המעורבות שלהם, ועוד?

* המחקר נועד בין השאר כדי לבחון מיזוג שנעשה בין עמותת קו הזינוק לארגון שגרירי 

 רגונים חברתיים נוספים שיעמדו בפני מיזוג.ד כמו גם מיזוגים נוספים וישמש ארוטשיל

 
 



 

 

 המחקר מסגרת מענק
 שני מחקריםיבחרו ) נהעד ש ךח למחקר שיימש"ש 100,000לא יעלה על גובה המענק 

 .בלבד(

 קמענ לקבלת קריטריונים

 .קורא הקול דרישות על עונה המחקר בה המידה .1
 .מקובלים אקדמיים בסטנדרטים ועמידתו ,המוצע המחקר של המדעי הערך .2
 .לקהל היעד הפוטנציאלית תרומתו ובמיוחד ,המוצע המחקר של היישומי הערך .3
 לרשות העומדים ותקציב( והאמצעים זמנים לוח( העבודה  תכנית היתכנות / סבירות .4

 .החוקר
 בצוות ומדובר במידה המחקר צוות חברי פירוט כולל ,וכישוריהם החוקרים זהות .5

 .ופרסומים( חיים על קורות בהתבסס(
 .בלבד אחת מחקר הצעת עבור מענק לקבל זכאי חוקר .6

 נוספים ותנאים בקשה להגיש זכאות

 המשתייכים מתאים אקדמי וניסיון רקע יבעל חוקרים ידי על המבוצעים מחקרים .1
 .בתחום מומחה מחקרי או מוסד אקדמי למוסד

 .ברית ויתכן כי הממצאים יתורגמו לאנגליתעב יוגשו המחקר ממצאיהבקשות ו .2
 בהתאם ,בישראל נבחרים יעד קהלי בפני מחקרם את להציג יתחייבו המענק מקבלי .3

 .לבקשת הקרן

 שלבי המיון

 המייעצת וועדה אקדמית ידי על שלבים והוא יתבצע  בשני ייערך המחקרים בחירת תהליך

 .לקרן

 'א שלב

 ראשונית הצעה לקרן להעביר המוצע, יש המחקר של ראשונית לת הצעות מחקר ובחינהקב

 :הכוללת עמודים 4-5 בין של

 מעבר למחקר תרומתו או/ו חדשנותו ,המוצע המחקר נושא על תיאורטי קצר רקע .1
  .הקיים

 .המחקר והשערות המוצע המחקר ותמטר הגדרת .2
 .הקרוב בעשור הישראלית לחברה המחקר של והיישומי החברתי ערכו .3
 .)תהליך ,כלים ,המחקר אוכלוסיית(מתודולוגיה  .4
 .)זמנים ולוחות עבודה שלבי(עבודה  תוכנית .5
 .)ויש במידה ,נוספים מימון ומקורות(המחקר  תקציב פירוט .6
 עדות -אקדמי לא מוסד של במקרה .ים/אשיהר ים/החוקר של החיים קורות תקציר .7

 רלוונטיים פרסומים רשימת ,כגון) במוסד הקיימת הרלוונטית המחקרית על התשתית
 עוזרי של זמינות, נתונים ולקובצי מידע למאגרי נגישות ת,האחרונו בחמש שנים

 (.'כד ,מחקר

 



 

 

 

 'ב שלב

 על מלאה מחקר הצעת ישלהג יתבקשו הראשוני הסינון שלב את יעברו שהצעותיהם חוקרים

 .האקדמית בוועדה וידונו בהמשך שימסרו הנחיות פי

 לוחות זמנים

 יש ההצעות את. 2019ינואר ב 29א הו למחקר ראשוניות הצעות להגשת אחרון תאריך

נושא הקול קורא  ולציין את research@caesarea.com אלקטרונית  במייל לכתובת לשלוח

 בכותרת הדוא"ל.

 .2019בפברואר  29לגבי מעבר לשלב ב' יימסרו עד  תשובות

לפרטים נוספים או להבהרות ניתן ליצור קשר עם ורדית גילאור, מנהלת תכניות 

research@caesarea.com 
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