קול קורא להגשת מועמדות למלגות ע"ש שמעון בן-חמו ז"ל לשנת תשע"ו
אנו שמחים להודיע על שתי מלגות ע"ש שמעון בן חמו ז"ל לשנה"ל תשע"ו:

 .1מלגת מחקר :סכום המלגה ₪ 3,000
מלגה אחת תוענק לסטודנט לתואר שני או שלישי ,שכותב עבודת מחקר באחד הנושאים הבאים:
.1
.2
.3
.4
.5

יחסי עובד-מעביד בשירות הציבורי
תעסוקה בשירות הציבורי
ארגוני עובדים במגזר הציבורי
ארגוני מעבידים במגזר הציבורי
הקשרים חברתיים ,פוליטיים ,משפטיים וכלכליים של יציגות של עובדים

הגשת מועמדות למלגת מחקר
להגשת המועמדות יש לצרף (בתיק המועמד מימין) את המסמכים הבאים:
יש להקפיד על תיוג כל מסמך שמצרפים לתיק כמלגת מחקר


מכתב הצגת מועמדות הכולל תאור עבודת המחקר (עד  3עמודים ,לא כולל ביבליוגרפיה ונספחים)



פירוט ההוצאות הצפויות בביצוע המחקר (עד עמוד )1



קורות חיים



מכתב המלצה ממנחה העבודה המתייחס גם להתקדמות בתזה בהתאם לשלב המחקר של התלמיד (יישלח ישירות על ידי
המנחה בהתאם להוראות באתר).



מידע אחר שעשוי להיות רלבנטי למועמדות
 .2מלגה בגין תרומה חברתית ייחודית :סכום המלגה ₪3,000
תינתן עדיפות לתלמידי בית הספר למדיניות ציבורית

מלגה שנייה תוענק לסטודנט לתואר שני או שלישי בעל תרומה חברתית/קהילתית יוצאת דופן ,הפועל להגנה ולקידום
זכויות אוכלוסיות שונות ,ו/או שלפעילותו הציבורית נודעת השלכה מכרעת על חיי הקהילה .כאשר מדובר בתלמידי תכנית
המצטיינים של בית הספר למדיניות ציבורית ,התקדמות נאותה בתיזה תהווה יתרון למגישי מועמדות למלגה זו.
הגשת מועמדות למלגה בגין תרומה חברתית
להגשת המועמדות יש לצרף (בתיק המועמד מימין) את המסמכים הבאים:
יש להקפיד על תיוג כל מסמך שמצרפים לתיק כמלגה חברתית


מכתב הצגת מועמדות ובו פירוט של התרומה החברתית (עד  3עמודים)



גיליון ציונים



קורות חיים



מסמכים המעידים על התרומה המוצהרת



כאשר מדובר בתלמיד ביה"ס למדיניות ,מכתב מהמנחה בנוגע להתקדמות התלמיד במחקר וכתיבת התיזה.
מועד אחרון להגשת מועמדות יום א 31 ,בינואר 2016

להגשת מועמדותhttp://scholarships.huji.ac.il :
(יש לבחור את המלגה בתפריט "מדעי החברה")

לבירורים :ד"ר שרון גילעד ,יו"ר ועדת המלגות Sharon.gilad@mail.huji.ac.il
מיטל שטיין ,מנהלת אדמיניסטרטיבית meitalo@savion.huji.ac.il
ביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל | הפקולטה למדעי החברה
הר הצופים ,ירושלים 9190501
טל' | 02-5880000 :פקסpublic_policy@savion.huji.ac.il 02-5880047 :
https://www.facebook.com/SPPFedermann I http://public-policy.huji.ac.il

