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 תארים מתקדמיםבעלי ל מענקי מחקרמתן ל קול קורא
חלוקת מענקים עבור  מודיעים על אוניברסיטת תל אביבלהעצמת האזרח )ע"ר( והישראלי המרכז 

 .אים הנוגעים לשיטת הממשל בישראלמחקרים בנוש
 

 רקע
בה ומשגשת באמצעות מפלגתי, עצמאי, הפועל ליצירת חברה יצי-המרכז להעצמת האזרח הוא ארגון א

מחקר, חינוך וקידום סוגיות חברתיות, כלכליות ופוליטיות המצויות בראש סדר היום הציבורי. מאז 
 פועל המרכז לשינוי שיטת הממשל במטרה לקדם מהפכת משילות בישראל.  9002

 

. יבורית לשינוי שיטת הממשל בישראלהמחקרים ישמשו את המרכז להעצמת האזרח בפעילותו הצ
 בין היתר, פרסומם בתקשורת והצגתם בפני פורומים ציבוריים וגורמי ממשל.  ,כוללת ילות זופע

 

 נושאי המחקר
 על המחקרים לעסוק, בין היתר, בנושאים הבאים:

 וביטחון , חינוךהשפעה של שיטת הממשל הנוכחית על תחומי כלכלה, משפט, חברה; 

  מדינות אחרות בעולםמחקר השוואתי של מבנה המשילות ומצבה בישראל מול; 

 השפעתה על התנהגות ראל לחיי "האזרח הקטן", בדגש על הקשר בין שיטת הממשל ביש
 ;בוחרים, ערב הבחירות לכנסת הבאה

  כל נושא אחר הקשור לשיטת הממשל ולמשילות בישראל. 
 

 מי רשאי לפנות?
  אביב  מתקדמים הלומדים באוניברסיטת תל הפנייה מיועדת לסטודנטים פעילים לתארים

 : תלמידים לתואר שני ושלישי וחוקרים במהלך פוסט דוקטורטדבשנת הלימודים תשע"

 עדיפות תינתן לתלמידים שיציגו המלצות בכתב ו/או פרסומים לדוגמה. 
 

 קריטריונים לפנייה
 בבקשת המענק, האם: הפונים יציינו 

o  ואשר טרם פורסם9002ר הושלם בשנת אשבנושא הרלבנטי ברשותם מחקר מוכן , 

o ברצונם להציע הצעת מחקר בנושא הרלבנטי לצורך קבלת המענק 

o זברצונם לכתוב מחקר בנושא מתוך רשימת הנושאים שיפרסם המרכ 
 

 גובה המענק

  בהתאם לסוג המחקר, היקפו ועל פי קריטריונים שיקבעו על ידי , ₪ 01000 –ל  4000בין
 .המרכז להעצמת האזרח

 ם המענק ייקבע על ידי המרכז להעצמת האזרח, לאחר ריאיון אישי עם המועמדסכו. 

 מותנית בחתימה על חוזה העסקה זמני בין המרכז להעצמת  המענק ההתקשרות עם החוקר
 .השלמת המחקר . המענק יינתן עםהאזרח לבין החוקר

 

 כיצד ניתן לפנות?
  .ceci@ceci.org.il"ל דוא הצעות למחקר ו/או מחקרים מוכנים יש לשלוח לכתובת

ת.ד. , תל אביב, 40ליצירת קשר ותיאום ריאיון: שחר האס, המרכז להעצמת האזרח, רחוב ג'ורג' וייז 
 ., או בדוא"ל שצוין לעיל02-9428242טל' 

 

 .רק פניות מתאימות יענו
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