
 

 פרס כ"ט בנובמבר של המכון לחירות ואחריות 

 2023לעבודות מצטיינות בתחום החברה והדמוקרטיה במדינת ישראל לשנת 

  בנושא

 " השתתפות פוליטית "
 

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

הישראלית. הדמוקרטיה  של  לחוסנה  הנוגעות  בשאלות  הסטודנטים  לשנת    מעורבות  העבודה   הוא   2023נושא 
 . " השתתפות פוליטית " 

 רשאים להשתתף בתחרות

 .אוניברסיטת רייכמןכלל הסטודנטים הרשומים ללימודים ב

 הפרסים 

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

   . 2023בנובמבר,   29יום רביעי, בכנס השנתי של המכון לחירות ואחריות שיתקיים בהפרסים יוענקו 
  יא תוצג הו  של המכון   תואחר  ותובפלטפורמ  באתר המכון לחירות ואחריותיינתן סיוע בפרסום העבודה    ,ככל שיתאפשר

  .בכנס השנתי
 

 הנחיות לכתיבת העבודה 

  זה מעורבות ופעילות פוליטית לסוגיה, ובכלל    " פוליטית  השתתפות"   2023עסוק בנושא הנבחר לשנת  להעבודה  על  
 .פעילות פוליטית ברשתות החברתיותמעורבות וו , חברות במפלגהותוהפגנות, הצבע ותמחאכגון 

לצורך הפרס   תעבודה עצמאית שנכתבלהיות התואר או  סגרתקורס במבעל עבודה שהוגשה  וכל להתבססתהעבודה 
 .   ת/נוספ סטודנט/יתבלבד. ניתן להגיש עבודה שנכתבה בשיתוף פעולה עם 

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

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

 מועד ואופן הגשת העבודה

 2023באוגוסט,   31מועד אחרון להגשת העבודה הוא 

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

 לוועדת הפרס.  

 קריטריונים לבחירת העבודות המצטיינות 

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

 בנושא הנבחר.  תאורטי ואמפירי עיסוק  .1
 .בטיעון התיאורטי, באיסוף הנתונים לבחינתו ובניתוח שלהם מקוריות וחדשנות .2
וישראל   בכלל הנושאאודות תוך שימוש במאמרים מדעיים  ,התייחסות לספרות האקדמית הקיימת בנושא .3

 השתתפות פוליטית בישראל.     בנושא מידע רלוונטי ממכוני מחקר וסקירות שונות שימוש בלצד  ,בפרט
 .קרהצגת שיטת המחקר וכלי המח .4
 עמידה בדרישות הכתיבה האקדמית, התוכן והמבנה כפי שהוצגו בקול הקורא.  .5
 . לא י/תוכל לזכות בפרס סטודנט/ית אשר הורשע/ה בדיון משמעתי .6
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