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 ש יוסף ורשלין ברדה"פרס הקתדרה לחקר מורשת יהדות מצרים ע
 

 הגדרות .1
 אוניברסיטת חיפה  :האוניברסיטה .1.1
 הפקולטה למדעי הרוח    :היחידה .1.1
 כמפורט להלן₪  00555פרס כספי בשווי של     :הפרס .1.1

 
 פרשנות .2

או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם /סתירה ו בכל מקרה של .1.1
 .תגברנה הוראות תקנון זה0 בדבר הענקת הפרס

 .כל הדרישות המפורטות בול ובהתאםון זה דות לזכייה בפרס היא כמפורט בתקנהגשת מועמ .1.1
 
 הענקת הפרס ואופן הגשת המועמדות .3

במוסד להשכלה  שלישיהאו  שניההענקת הפרס היא על הצעת מחקר או עבודת גמר לתואר  .1.1
  .גבוהה בארץ

 .₪ 00555גובה הפרס הוא  .1.1
0 תלמידי התואר השני והשלישי במוסדות להשכלה גבוהה בישראלרשאים להגיש מועמדות  .1.1

דו ובעלי תואר שני ושלישי שלמ0 שהצעת המחקר שלהם אושרה בארבע השנים האחרונות
 .(עד שנתיים מיום אישור עבודת הגמר שלהם)במוסדות להשכלה גבוהה בישראל 

ש יוסף "הקתדרה לחקר מורשת יהדות מצרים עאוניברסיטת חיפה באמצעות הפרס הוא מטעם  .1.3
 .ורשלין ברדה

מורשת יהדות ב העוסקנושא הצעת המחקר או עבודת הגמר הזוכה יהיה בכל תחום מחקר  .1.0
 .מצרים

ת /בדואר אלקטרוני למרכזאך ורק  ווגשי( עמודים 15עד ) עבודת הגמרתקציר הצעת המחקר או  .1.3
כתובת הדואר  .בכל שנה ועדת הפרס בלווי המלצת מנחה העבודה עד למועד שייקבע לכך

 .האלקטרוני תצוין בכל שנה בקול הקורא של הפרס

 .הגשת מועמדות לזכייה בפרס משמעה הסכמה לתנאי תקנון זה ללא סייג .1.3

חוב שכר לימוד  יהיה לומועד הזכייה בו וכה הוא סטודנט באוניברסיטת חיפהאם הז .1.3
 תשולם  0 ככל שתיוותר0 יתרת הפרס לאחר כיסוי החוב. ישמש הפרס לכיסוי החוב0 לאוניברסיטה

 .לזוכה
 
 
  איסור השתתפות .3

רשאים להגיש מועמדות לזכייה  אינם0 עובדי האוניברסיטה ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה
 .בפרס

 
 אופן התחרות .5

ועדת הפרס תכלול את ראש הקתדרה ושני שופטים נוספים שייבחרו בכל שנה מחדש על ידי ראש  .0.1
 . הקתדרה

 .י שיקול דעתה הבלעדי"עפ0 עבודת הגמר הזוכהאת את הצעת המחקר או  ועדת הפרס תבחר .0.1
רשאית היא שלא להעניק את הפרס 0 מצאה ועדת הפרס כי לא הוגשו די מועמדויות ראויות לפרס

 .לפי שיקול דעתה

 בעת עדהולפי הפרטים שהיו בידי הו0 הודעה על זכייה בפרס תישלח לזוכה בדואר אלקטרוני .0.1
 .המועמדות הגשת

תדרה בטקס מיוחד שיתקיים באוניברסיטת חיפה במועד שיימסר הפרס יחולק על ידי ראש הק .0.3
או זיכוי חשבון הבנק /י המחאה לפקודתו ו"ע הפרס ישולם. לזוכה עם ההודעה על זכייתו בפרס

 .תקנון זהמילא אחר מלוא התנאים שבובכפוף לכך ש0 של הזוכה לפי פרטים שיימסור בכתב
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או נפסלה זכייתו על פי החלטת ועדת /ו0 אם לא ניתן יהיה לאתר בשקידה סבירה את הזוכה .0.0
 .תהא רשאית הועדה להחליט על זוכה אחר0 הפרס מטעם מיוחד

 בפרס ישמש היועץ המשפטי של האוניברסיטה או מי מטעמו כמפקח על תהליך בחירת הזוכה .0.3
 .("המפקח": להלן)
 

 
 כללי .6

או את יתר המועמדים /עובדיה ואת או /נציגיה ואת או /כל משתתף פוטר את האוניברסיטה ו .3.1
  .לקבלת הפרס מכל טענה או תביעה בכל הקשור להענקת הפרס

והזוכים 0 ת הפרס יותר לפרסום וליחסי ציבור של האוניברסיטהתצלום הזוכים בהקשר עם הענק .3.1
 .כךאו דרישה בקשר ל/מוותרים בזאת על כל טענה ו

האוניברסיטה לא תהיה אחראית לכל נזק או תקלה שיגרמו בעקבות משלוח הצעות המחקר או  .3.1
 .ת ועדת הפרס/עבודות הגמר בדואר אלקטרוני למרכז

הינם הראיה הבלעדית 0 או מי מטעמה על קבלת המועמדויות/יובהר כי רישומי האוניברסיטה ו .3.3
 .והמכרעת לעניין קבלתן על ידי האוניברסיטה

כל מחלוקת בין ולהכריע ב0 המפקח לפסוק בכל מקרה של אי הבנה או פרשנות תקנון זה בסמכות .3.0
 .לזכייה ת/האוניברסיטה לזוכה או לטוען

בניין 0 מידע ופרטים בכל הנוגע להענקת הפרס ניתן לקבל במזכירות הפקולטה למדעי הרוח .3.3
 .53-3135333: טלפון0 15קומה 0 אשכול


