
 
 

 לקבלת מועמדות להגשת קורא קול

דוקטורט או תזה עבודות על מענק  
 נושאי העבודות

 פרספקטיבה משפטית או פוליטית. –דילמות ואתגרים של האזרחות הערבית במדינה היהודית  .1

 בישראל בעשור האחרון.המדינה כלפי המיעוט הערבי מדיניות  .2

 תעשיית התרבות הישראלית ומיקומם של האזרחים הערבים בתוכה. .3

 שינויים בדפוסי הפעילות התרבותית הערבית בישראל. .4

 ות בתעשיית התרבות הישראלית. ידפוסי השתלבותם של שחקנים/יות, במאים/יות ומפיקים/ות ערבים/ .5

 ערבים בישראל.  יחסי יהודיםוזכויות אדם החברה האזרחית, ארגוני  .6

 

 מועמדות להגשת קריטריונים

 המחקר שהצעת לאחר דוקטורט עבודת כתיבת במהלך ות/מצויים , אשרהשני והתואר השלישי התואר ות/תלמידי
 המלגות. כספי מענק לקבלת ן/מועמדותם את להגיש ות/מוזמנים, נושאים אלובתזה העוסקות  או ואושרה נשפטה

  .השני התואר ות/לתלמידי ₪ 5000 -ו דוקטורטה ות/לתלמידי₪  10,000 בסך הן

עבור המכון המבוסס על עבודתם/ן. בשפה העברית בכתיבת מאמר קצר  ות/** תלמידי/ות הדוקטורט יהיו מחויבים
יפורסמו במסגרת המכון לאחר שיעברו ויעמדו בסטנדרטים המחקריים המתאימים שיימצאו מתאימים אמרים המ

 שיפוט אקדמי כמקובל.  

** כלל הזוכים/ות במלגות יתחייבו להגיש עותק של עבודתם/ן למכון בתום הכתיבה ולציין את קבלת המלגה בדברי 
 התודות.

 מועמדות הגשת

 :אחד PDFבקובץ  הבאים הפריטים את להגיש יש

מסגרתו התיאורטית, , מחקרה רציונל את הכולל, עמודים 5 עד של בהיקף ותקציר העבודה נושא .1
 .ביצועו ואופןהמתודולוגיה, מבנה המחקר 

אישור מעבר לשלב ב' לדוקטורנטים ואישור הצעת ) מתאימות אקדמיות מרשויות העבודה הצעת על אישור .2
 את העבודה לשיפוט.  המלגה איננה מיועדת למי שכבר מסר/ה התיזה למסטרנטים(.

מכתבי ההמלצה אמורים להישלח על ידי הממליצים ישירות . (העבודה ת/ממנחה)אחד  המלצה ימכתבשני  .3
 למייל המכון.

 .אקדמיים חיים קורות .4

 .העבודה עבור שהוענקו נוספים ופרסים מלגות על מידע .5

 .אלקטרוני דואר וכתובת. ז.ת' מס, טלפון' מס, כתובת, מלא שם הבקשה על לציין יש: אישיים פרטים .6

,  מרוכז אחד בקובץ המכון למייל וכןרגיל  בדואר עותקים 4 -ב להגיש יש לעיל המפורטים החומרים כל את

  .1/02/2020 -ה מתאריך יאוחר לא
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