
 

 פרס כ"ט בנובמבר של המכון לחירות ואחריות

 2022לעבודות מצטיינות בתחום החברה והדמוקרטיה במדינת ישראל לשנת 

  בנושא

 "ייצוגיות פוליטית בכנסת ובממשלה"
 

המכון לחירות ואחריות בבית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, שמח להכריז על 
התחרות נועדה לקדם את  פרסים לעבודות מצטיינות בתחום החברה והדמוקרטיה במדינת ישראל.תחרות נושאת 

 מעורבות הסטודנטים בשאלות הנוגעות לחוסנה של הדמוקרטיה הישראלית.

 רשאים להשתתף בתחרות

 .אוניברסיטת רייכמןכלל הסטודנטים הרשומים ללימודים לתואר ראשון ולתואר שני ב

 הפרסים

 .₪ 1,000בסך  פרס שלישי₪;  2,500בסך  פרס שני; ₪ 5,000בסך  פרס ראשון

  ת.ואחר ותובפלטפורמ באתר המכון לחירות ואחריותיינתן סיוע בפרסום העבודה  ,ככל שיתאפשר
  .2022( בנובמבר, 29) כ״טהשנתי של המכון לחירות ואחריות שיתקיים בבכנס  , תוצגהעבודה שתזכה בפרס הראשון

 

 הנחיות לכתיבת העבודה

" ובכלל זה ייצוג של קבוצות ייצוגיות פוליטית בכנסת ובממשלה" 2022עסוק בנושא הנבחר לשנת להעבודה על 
 באוכלוסייה או ייצוג של נושאים שעל סדר היום הציבורי.

לים, ימ 5,000אורך העבודה לא יעלה על וש APA-פי הכללים לכתיבה אקדמית של ה-על העבודה תערךיש להקפיד ש
בהגשת  ניתן להגיש את העבודה בעברית או באנגלית. לא כולל רשימת מקורות )חובה( ונספחים, אם יהיו כאלה.

 ת אימייל. כתובו כלול את פרטי הסטודנט/ית: שם מלא, בית ספר, תכנית לימודים ושנה, טלפוןהעבודה יש ל

 מועד ואופן הגשת העבודה

 2022באוגוסט,  31מועד אחרון להגשת העבודה הוא 

כ"ט בנובמבר של ולציין בכותרת ״הגשה לפרס  libres@idc.ac.ilיש להגיש את העבודה לכתובת האימייל של המכון 
גש לאחר מועד זה לא תוגש תוש העבוד העבודה לוודא את קבלתה במועד.על מגיש/ת . המכון לחירות ואחריות״

 לוועדת הפרס. 

 קריטריונים לבחירת העבודות המצטיינות

 הפרס תורכב מעמיתי מחקר של המכון לחירות ואחריות והבחירה תעשה על פי הקריטריונים הבאים:ועדת 

 עיסוק בנושא הנבחר.  .1

 שיפור המצב הקיים. -בישראל תרומה ויישום על המערכת הפוליטית  .2
 מקוריות וחדשנות. .3

 .הצגת שיטת המחקר וכלי המחקר .4

 ספרות האקדמית הקיימת בנושא הנבחר.וניתוח ה התייחסות .5

 עמידה בדרישות הכתיבה האקדמית, התוכן והמבנה כפי שהוצגו בקול הקורא. .6

 לא י/תוכל לזכות בפרס סטודנט/ית אשר הורשע/ה בדיון משמעתי.

 הזוכים בתחרותההכרזה על 

 (2022בספטמבר  22ההכרזה תעשה ערב ראש השנה תשפ"ג )
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