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 )ט"תשס(פרסים לתלמידים מתקדמים ולתלמידי מחקר 
  
  

  
 פרסים לתלמידים ,לאומי לחקר השואה-באמצעות המכון הבין, מדי שנה מעניק יד ושם

הפרסים מוענקים . ת גמר בנושאי השואהוהכותבים עבוד )ר"ד(ולתלמידי מחקר ) א"מ(מתקדמים 

ם בהנצחת קורבנות השואה וקידום חקר ארגונים ואנשים המעוניני, י מוסדות"מקרנות שהוקמו ע

  .תקופת השואה

ושתכנית המחקר שלהם אושרה יכולים להגיש  בארץ תלמידים הלומדים במוסד להשכלה גבוהה

  . הלאבקשה לקבלת פרס מקרנות 

   .שנה זו בדצמבר 31 -כל החומר הדרוש לא יאוחר מהיש להגיש למכון את 

  .המצוין ושיכילו את כל החומר הנדרשיובאו לדיון רק הבקשות שיגיעו עד למועד 

הזוכים ו הוועדה המדעית של יד ושם על ידי במהלך חודש פברוארהבקשות שיתקבלו יידונו 

  .סבפרסים יקבלו הודעה על כך עד סוף מר

ולהזכיר את קרן הפרסים מקבלי הפרסים מתחייבים להמציא עותק מהעבודה לספרית יד ושם 

  .ת המחקרבאופן ראוי בכל פרסום של עבוד

  

  

  ,בברכה                    

  

  לילך שטדלר                    

  עוזרת מחקר ומנהל                    
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  )ט"תשס (בקשה לקבלת פרס מקרן הפרסים של יד ושם
  
  __________________________________________) תעברי(פרטי ומשפחה : שם. 1

  _______________ __________________________)ועזיתל(             

  

   __________: מיקוד_____________________________________     : כתובת. 2

  ________________: טלפון נייד  _____________ :פוןטל

  _______________________________________: ל"    דוא

  

  ________________________________________________ מקום ושנת לידה. 3

  

  ______________________חוגים ________________  ת באוניברסיטה /לומד. 4

  

  ) את המיותרנא למחוק(ר "ד/ א "גמר לקבלת תואר מהעבודת ) א. 5

                          : נושאב  

                              

                                

  

 ). עד חמישה עמודים מודפסים ברווח כפול(נא לצרף תקציר של תכנית המחקר המאושרת   )ב
 :      יש להתייחס לנקודות המפורטות להלן 

  נושא המחקר*  
 מטרות המחקר*  
 מתודולוגיה*  
 ביבליוגרפיה מקוצרת*  
  לוח זמנים להשלמת המחקר*  

     
  אישור הצעת המחקר החתומה בידי מדריך העבודה או על   ידי  המחלקה  העתק של יש לצרף   .)ג

  

  : של יד ושםפרסיםבהתאם לתקנות קרן ה לנהוג ים מתחייבהפרסים ימקבל. 6

  .להמציא עותק מהעבודה לספרית יד ושם. א  

  .כי העבודה האמורה זכתה בפרס יד ושםלציין בפרסום העבודה . ב  

  

  .שכתיבתן הסתיימה לא ניתן להגיש בקשות למלגות על עבודות .7

  
         :חתימה          : תאריך  

  

  

   מדריך העבודה-המלצה של המורה   .8
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  )ניתן לצרף המלצה בדף נפרד (       

  

          : חתימה          : תאריך

        : המחלקה/ שם החוג          : שם המרצה

  


