המרכז למורשת המודיעין (מל"מ)
אתר ההנצחה הממלכתי לחללי קהילת המודיעין

מלגה ופרס מטעם קרן ע"ש האלוף יצחק (חקה) חופי ז"ל
לשנת תשע"ז 2017
לעודד פעילות ציבורית במוסדות המדינה והציבור ,בכלל זה בקהילת הביטחון
והמודיעין ,ברוח מורשתו של האלוף חופי ז"ל.

מלגת
.1
.2
.3
.4

פרס

לימודים תוענק לסטודנטים העונים לקריטריונים הבאים:

עדיפות למי ששירת בקהילת המודיעין.
לומד/ת לתואר שני או שלישי
למי שעבודת המחקר שלו (תזה או דוקטורט) תעסוק בנושאי ניהול ומנהיגות בארגונים ציבוריים
(עבר הווה עתיד) באחד מתחומי לימוד :מדעי המדינה ,מדיניות ציבורית ,כלכלה ,משפטים ,צבא
וביטחון ,היסטוריה ,סוציולוגיה ,פסיכולוגיה ,וניהול.
ממוצע ציונים גבוה
מיוחד יוענק לעונה לקריטריונים הבאים:

 .1כתב או פרסם עבודה המפגינה גישה חדשנית ,יצירתית ,וטומנת בחובה פוטנציאל להשפעה על
תחום הידע ו/או למודל עבודה יעיל עבור אנשי מקצוע ומקבלי החלטות ,בשנתיים האחרונות.
 .2עדיפות למי ששירת בקהילת המודיעין
כל בקשה המוגשת לקרן תכלול:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

פרטי המבקש (ראה נספח מצורף).
פרטים על המוסד האקדמי ,החוג ושנת הלימוד.
מקום השירות הצבאי ואורך השירות.
תפקיד והישגים בשירות הצבאי.
הצהרה על קבלת מלגה ממקום אחר.
מסמכים רלבנטיים שונים ,כפי שמפורט בנספח המצורף.

בקשות יש לשלוח עד לתאריך ,21.12.2016
אל :ועדת השופטים  -קרן חקה כתובת :ת.ד ,3555 .רמת השרון  ,47134המרכז למורשת המודיעין
(מל"מ) ,טל03-5497019 .

המלגה והפרס יוענקו בטקס השנתי שיתקיים ב 21-בפברואר ,2017
באוניברסיטת חיפה.
האלוף יצחק (חקה) חופי ז"ל
2014-1927
את ראשית דרכו עשה חקה בפלמ"ח ,מילא תפקידים רבים בצה"ל ושימש כאלוף פיקוד הצפון במלחמת יום
הכיפורים ,לאחריה מילא את מקום הרמטכ"ל .לאחר שחרורו מצה"ל התמנה לראש המוסד בו שירת עד
 .1984לאחר שפרש מילא תפקידים בכירים במשק כמו מנכ"ל חברת החשמל ,יו"ר וועדת הביקורת בבנק
לאומי וכד'.
בכוונת הקרן לעודד פעילות ברוח מורשתו של חקה בתחומי פיקוד ומנהיגות ישרה ,הגונה ,צנועה ויחד עם
זאת פורצת דרך.
ת.ד ,3555 .רמת השרון  ,47134טל03-5497019 .

המרכז למורשת המודיעין (מל"מ)
אתר ההנצחה הממלכתי לחללי קהילת המודיעין

נספח – טופס הגשת מועמדות לקבלת מלגה/פרס ע"ש האלוף חופי ז"ל
שם______________________________________________________:
תאריך לידה________________________________________________:
מספר תעודת זהות___________________________________________:
מצב משפחתי_______________________________________________:
שם המוסד האקדמי__________________________________________:
שם המחלקה /החוג__________________________________________:
שנת לימוד________________________________________________:
מקום השירות הצבאי ואורך השירות______________________________:
תפקיד והישגים בשירות הצבאי________________________________:
הצהרה על קבלת מלגה ממקור אחר ,וסכומה________________________:
לטופס הבקשה יש לצרף המסמכים הבאים:
 .1אישור לימודים במוסד האקדמי הרלבנטי ,באחד מהחוגים המצוינים בתקנון.
 .2לתואר שני או שלשי  -פירוט הצעת המחקר/תזה בנושאים שפורטו לעיל
 .3לתואר שני או שלישי  -המלצת מרצה מהמוסד האקדמי על הסטודנט
 .4לקבלת הפרס – שליחת העבודה/מאמר שעליה מבוקש הפרס
 .5צילום תעודת זהות כולל ספח.
 .6תמונת פספורט.
 .7מסמך המוכיח אם התקבלה מלגה נוספת וסכומה.
 .8ניתן לצרף ,בנוסף ,כל מסמך רלבנטי אחר ,כגון :המלצות נוספות ,תעודות הצטיינות
מהצבא ומהאקדמיה ,מסמכים המעידים על התנדבות בקהילה וכד'.
 .9נא לשלוח החומר בשני עותקים .החומר לא יוחזר לשולח.

את הבקשות למלגה או לפרס יש להגיש בכתב ולשלוח
אל המרכז למורשת המודיעין ועדת השופטים  -קרן חקה
לכתובת ת.ד ,3555 .רמת השרון ,47134

עד ה 21-בדצמבר 2016

