
 

 קול קורא
 להגשת מועמדות לפרס על מחקרים ועבודות גמר העוסקים
 בתכני 'תקווה ישראלית'- גיוון ושותפות בחברה הישראלית

 
 מהי תקווה ישראלית?

ראובן מר המדינה נשיא ביוזמת פעולות מכלול תחתיה המאגדת רחבה פעילות מטריית היא ישראלית"                "תקווה
השבטים' 'ארבעת בין שותפות וליצירת הישראלית בחברה קבוצות של ראוי לייצוג החותרת ריבלין,               (רובי)
חינוך, וכלכליים: חברתיים מפתח בתחומי אותה המרכיבים וערבים) חרדים דתיים-לאומיים,            (חילונים,

 אקדמיה, שוק העבודה, ספורט ועוד.
ההון לפיתוח מרכזי מנוע להוות יכולת האקדמי למרחב כי ההבנה בעקבות הוקמה באקדמיה ישראלית                תקווה
תחת החברה חלקי מכל צעירים מתכנסים שבו ראשון מפגש מקום פעם לא משמש הוא וכי הישראלי,                  האנושי
בישראל והמנהיגות החברה של ועתידן דמותן בעיצוב חיוני תפקיד בעלת לכן היא האקדמיה אחת. גג                 קורת

 ושל הכלכלה הישראלית.
 

 תקווה ישראלית באוניברסיטת בן- גוריון בנגב
יפה פרופ' הות"ת ויו"ר ריבלין רובי מר המדינה נשיא לקריאת בנגב בן-גוריון אוניברסיטת נענתה כשנה                 לפני
המחויבות החברתית, האחריות את דגלו על שחורט כמוסד באקדמיה'. ישראלית ל'תקווה להצטרף              זילברשץ,

 לקהילת הנגב והנגישות לקהילה זו על שלל גווניה, זה אך טבעי שנהיה שותפים מרכזיים בתכנית.
למחקרים פרסים תעניק האוניברסיטה ישראלית', 'תקווה התכנית מטרות את המקדמת הפעילות מכלול              בתוך
ביניהם והאינטראקציות הישראלית בחברה מגזרים או קבוצות על מחקרים - בתחום העוסקים גמר               ועבודות

 וכן מחקרים על זהויות בחברה ישראלית והאינטראקציות בין מרכיבי הזהויות השונים.
  

  יוענקו הפרסים הבאים
 

 א. פרס על מחקר מצטיין בנושא לחוקר/ת באב"ג (בלימודי מאסטר או דוקטורט) בסך של עד 10,000 ₪

 ב. פרס על מחקר (עבודת סמינר/ פרויקט) מצטיין לסטודנט/ית לתואר ראשון באב"ג בסך של עד 2,000 ₪

 ג.  פרס על עבודת גמר מצטיינת לתלמיד/ה תיכון בסך של עד 500 ₪

 
 מוזמנים להגיש מועמדות

הלימודים בשנת שלו/ה התיזה את שהגיש/ה באב"ג שלישי או שני תואר תלמיד/ת באב"ג- מחקר על                 פרס
מוסמכים ועדת ידי על תשע"ח הלימודים בשנת אושרה שלו/ה המחקר שהצעת או תשע"ח, או                תשע"ז

 מחלקתית או בית ספר קרייטמן, בהתאמה;



את שהגיש/ה באב"ג ראשון תואר סטודנט/ית באב"ג- ראשון לתואר לסטודנט/ית פרויקט מחקר/ על               פרס
 מחקרו/ה או פרויקט במהלך לימודיו/ה באב"ג בשנים תשע"ז או תשע"ח, ושקיבל/ה על כך ציון אקדמי;

על אושרה הגמר לעבודת שכתב/ה המחקר שהצעת תיכון תלמיד/ת תיכון- לתלמידי/ות גמר עבודת על                פרס
 ידי משרד החינוך בשנת הלימודים תשע"ח.

 
 הגשת הבקשות

תיכון ספר בית שם או באוניברסיטה, מחלקה לימודים, מקום (שם, אישיים פרטים תכלול למועמדות                הבקשה
מחקר, מטרה/שאלת נושא, יכלול: התקציר .WORD של בפורמט תקציר לתואר, לימודים ושנת תואר               וכיתה),
ישראלית'. ל'תקווה הקשורים לנושאים ותרומתו חדשנותו המחקר, חשיבות העבודה, של            תכנית/מתודולוגיה
לתואר עמודים 2-3 מ- לחרוג לא התקציר על בכנס. הוצגה או פרסומים, הניבה המחקר עבודת אם לציין                   יש

 ראשון ותיכון ו- 5 עמודים למחקר מתקדם, גודל גופן 12, רווח שורה וחצי.
לציין נא הדוא"ל (בכותרת ישראלית -התקווה גיוון מכווני ולמחקר להוראה לוועדה להגיש יש הבקשות                את

israelihope@post.bgu.ac.il :פרס תקווה ישראלית', שם פרטי+ משפחה), לדואר אלקטרוני' 
את הזוכים יציגו בו חגיגי בטקס יוענק לזוכה הפרס .14.10.2018 הוא: ההצעות להגשת האחרון                המועד

 עבודתם.
קבלת את ולציין הכתיבה בתום לאוניברסיטה עבודתם/ן של עותק להגיש יתחייבו המחקר בעבודות               הזוכים/ות

 הפרס בדברי התודות
 
 

 בחינת הבקשות
בבחינת אליה. שתוגשנה הבקשות כל את תבחן באוניברסיטה ישראלית' 'תקווה התכנית מטעם              וועדה

 הבקשות תתחשב הוועדה בין היתר, בנושא העבודה, במקוריותה ובאיכותה.
 הוועדה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט:

 1.     לזמן אליה את המועמדים לשם הצגת עבודתם או לשם קבלת פרטים נוספים לצורך בחינת העבודה.
  2.     לקבוע את גובה הפרס ו/או לפצל את הפרס בין כמה זוכים או לא להעניק פרס.

 
 
  

הוועדה כי וכן כלשהו, לפרויקט פרס לתת ו/או כלשהי הצעה לקבל מתחייבת אינה הוועדה כי בזאת,                  מובהר
הוצאה כל או הפקה עריכה, הדפסה, נסיעה, הוצאות לרבות ההצעות, בהגשת הכרוכות בהוצאות תישא                לא

 אחרת, בין אם קיבלה את ההצעה ובין אם לא.
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