


צריכות/ים מחקר?
קול קורא לפעילים/ות חברתיים ולארגוני החברה האזרחית

איך מגישים/ות?
אנא נסחו פניה עד ליום 20.6.2022, וכללו 

בה את הפרטים הבאים: 

פרטי הפונה )כולל אימייל ומספר טלפון(	 
מה הרציונל לבקשה: לצורך מה נדרשים 	 

הנתונים, ולמתי? 
מהם הנתונים שאיסופם או עיבודם 	 

נדרש, והאם נעשו ניסיונות קודמים 
להשיגם או לעבדם? 

האם מעבר לאיסוף/ עיבוד הנתונים יש 	 
צורך ורצון לשתף פעולה גם בגיבוש 

המלצות מדיניות בנושא הנבדק?
האם יש נכונות לפרסם את ממצאי 	 

המחקר בנייר עמדה/ דו"ח משותף 
של הפונה יחד עם מרכז אדוה; והאם 

יש נכונות לגייס יחד משאבים למימון 
המחקר )לדוגמה, על ידי ניסוח פניה 

משותפת לתורמים רלוונטיים(

 את הפניות יש לשלוח לכתובת המייל:
contact@adva.org

ביחס לפניות שנראות רלוונטיות, נציגי.ות צוות 
החוקרים.ות של מרכז אדוה יקיימו שיחה 
עם הפונים, כדי לוודא ששיתוף הפעולה 

מתאפשר וכדי לדון במה שנדרש למימוש 
הרעיון או הצורך. 

מרכז אדוה הוא מכון מחקר המתמחה בניטור של 
מגמות חברתיות וכלכליות ובניתוח של המדיניות 

הממשלתית אל מול מגמות אלה, וזאת לפי אמות 
מידה של שוויון וצדק חברתי. לאורך יותר משלושה 

עשורים פיתח המרכז ידע ורכש מומחיות בתחום של 
איסוף ועיבוד נתונים ביחס לפערים חברתיים-כלכליים 

במדינת ישראל, וגיבוש המלצות מדיניות לצמצומם.

במסגרת תכנית אסטרטגית חדשה, החלטנו 
לנסח, אחת לשנה, "קול קורא" שבמסגרתו יוכלו 

פעילות, פעילים וארגונים לפנות למרכז אדוה 
בבקשת סיוע במחקר, איסוף וניתוח נתונים, וגיבוש 

המלצות מדיניות. מרכז אדוה יקיים הליך מסודר 
של בחירה מבין בקשות הסיוע השונות, בין השאר 

לפי הקריטריונים הבאים: תחומי מומחיות של 
מרכז אדוה; יכולת איסוף נתונים בתחום המבוקש; 
נושאים דוחקים על סדר היום הציבורי או נושאים 

שחשוב להציף, שאינם במודעות הציבורית. 

רוצות להשפיע על המדיניות הממשלתית וזקוקות לנתונים לשם כך? אספתם נתונים אבל 
אתם לא יודעים איך לעבד אותם? צריכות עזרה באיסוף מידע סטטיסטי?

קול קורא לפעילים חברתיים ולארגוני החברה האזרחית: סיוע באיסוף ועיבוד נתונים, וגיבוש 
המלצות מדיניות, בנושא צמצום פערים חברתיים-כלכליים

מפגש חשיפה
משהו לא ברור? יש לכם.ן שאלות? 

ב-12.6.2022 בשעה 12:00 יתקיים מפגש 
חשיפה בזום של חוקרי מרכז אדוה עם 

מתעניינים.ות, בו נספר יותר על המיזם החדש 
ותוכלו לשאול מה שתרצו! 

ההשתתפות בהרשמה מראש

להרשמה
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