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 0222קול קורא לפרס קרן "קיבוץ" 
 

 $2000קרן "קיבוץ" תעניק פרס בסך של 

 :לתחומי הידע הבאיםלפרסום או לעבודת מחקר התורמים 

 .ידע חדש שיסייע לקיבוצים לשמור על ייחודם הכלכלי 

  .ידע חדש שיחזק את הערכת תרומתו של הקיבוץ לאדם ולחברה בישראל 

  התנהלותם של הקיבוצים השיתופיים והמתחדשים.ידע חדש שיביא לשיפור 

 .ידע חדש שיחזק את אחיזתם של הקיבוצים בקרקע ובנוף הישראלי 

 טק( בקיבוץ. -ידע חדש שיעסוק בקידום ופיתוח טכנולוגיה עילית )היי 

או הוכר כזכאי לתואר שני או שלישי בשלוש השנים  למחקר שפורסםהפרס יוענק 

עותק אלקטרוני של הפרסום או העבודה, תקציר בעברית,  האחרונות. יש להגיש לשיפוט

 קורות חיים.דף תקציר באנגלית. כמו כן יש להגיש את טופס הבקשה ו

 

זכאים להגיש בקשה: סטודנטים לתואר שני, תלמידי מחקר לתואר שלישי, בעלי תואר 

 שלישי וחוקרים עצמאיים.

, לכתובת 2022בספטמבר    29את הפרסומים יש להגיש עד יום חמישי, 

nadiv@mh.org.il  
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 קיבוץ

 ינאיקרן זיכרון לחנה ויונה 

 חברים מייסדים של קיבוץ עין השופט

 הקרן הוקמה על ידי המשפחה וידידיה

 15.10.1999 -והוכרז על הפעלתה ב 

 

מטרת "קרן קיבוץ" היא לסייע לפרסומים ומחקרים על הקיבוץ ותרומתו להקמת המדינה ולביסוס 

ולעיצובו של חברתה וכלכלתה. הקרן תסייע לפרסומים שיביאו לחיזוקו של הקיבוץ המסורתי, 

הקיבוץ המתחדש כחברה השומרת על סולידריות וערבות הדדית בין חבריה. הקרן תחזק את ההכרה 

 בקיבוץ כחברה מודרנית ורלוונטית במאה העשרים ואחת.

הקיבוץ נוסד בראשית המאה העשרים על ידי צעירים, נשים וגברים, שלקחו על עצמם מחויבות 

ן דגש על הקמת חברה יצרנית, הקובעת את דרכה בהסכמה בין להקמת בית לאומי ליהודים, תוך מת

חבריה, בשמירה על שוויון בעבודה, ובקבלת החלטות בדרך דמוקרטית. בראשית הובילה החקלאות 

את כלכלת הקיבוץ, בעקבותיה הוקמה תעשייה מגוונת, הופעלו שירותים שנדרשו, והותאמה 

 התארגנות מערך העבודה.

הולידו חיים המושתתים על סולידריות, אמון ועזרה הדדית. הערכים המנחים  ערכי הליבה של הקיבוץ

את ההחלטות בחיי הקיבוץ, כוללים מחויבות גבוהה להסכמה, לשוויון ולדמוקרטיה. ערכי הקיבוץ 

עזרו לו לעצב חברה יצירתית, המושתת על דמוקרטיה משתפת. הם גם עודדו ואפשרו גמישות בניהול 

 לתי, ותיקון תקלות במקרה הצורך. המגזר העסקי והקהי

קרן "קיבוץ" הוקמה, לעידוד חוקרים והוגים מישראל וארצות אחרות, הרוצים ויכולים לתרום 

למחקר תרומתו הייחודית של הקבוץ בעבר ובהווה, ולביסוס קיומם של הקיבוצים השיתופיים 

 והמתחדשים בעתיד.

לוף הזמן, להמשיך לקיים את הקיבוץ כחברה השונה בח -אנו מייסדי הקרן מאמינים, כי ניתן גם היום 

ערבות הדדית, והשואפת להשפיע על  , שוויון,  שותפות, מהסובב אותה, השומרת על סולידריות

 סביבתה.  
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 2202טופס בקשה למענק מקרן קיבוץ 

 תאריך: _____________________

 פרטי החוקר/ת או החוקרים /חוקרות

 ________________________שם ומשפחה 

 כתובת דואר אלקטרוני ___________________________________

 מס' טלפון _________________________

 שיוך מוסדי: _________________________________________

 הפרסום: 

הפרסום:  שם

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 למגישים עבודה לתואר שני או שלישי: תאריך אישור העבודה ______________

לכתובת  2022בספטמבר    29 הפרסומים יש להגיש עד יום חמישי,את 

nadiv@mh.org.il  

 

 ד"ר דורון נדיב

 מנהל הקרן
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