
 
 האגודה הישראלית למדע המדינה

 עמותה ישראלית לחקר הפוליטיקה )ע"ר(
 58-034-338-2-מס' עמותה

 
 הישראלית למדע המדינה האגודה קול קורא: פרסי 

 
 ,האקדמית ספירשיתקיים השנה במכללה  נס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינהבכ

 :ההוקרה הבאים את פרסיתעניק האגודה   2018מאי ב 3-יום חמישי הב
תרומה משמעותית  ותרם 2017-שפורסם ב( בעברית או באנגלית) פרס הוקרה עבור ספר .1

לרבות פוליטיקה וממשל, מדיניות ציבורית ויחסים ) מדע המדינהבתחום  ביותר במחקר
 ע"ש פרופ' גדעון דורון ז"ל.  - (בינלאומיים

 נדיר צור ז"ל.ד"ר ש ע" - 2017-מצטיינת שהוגשה ב פרס הוקרה לעבודת דוקטורט .2

 יונתן פיין ז"ל.ד"ר ע"ש  2017-מצטיינת שהוגשה ב (MA) פרס הוקרה לעבודת תזה .3
המאמר הזוכה  .2017פרס למאמר מצטיין בעברית שפורסם בכתב עת שפיט בשנת  .4

 – IPSA (World Political Science)שבחסות  WPSיתורגם לאנגלית ויפורסם בכתב העת 
 ז"ל. ע"ש יצחק קורן

 הוקרה למשרת ציבור מוביל ס פר .5
 פרס הוקרה על מפעל חיים .6
 הפרס הבינלאומי של האגודה הישראלית ל מדע המדינה על הצטיינות בתחום: .7

 The Israeli Political Science Association International Award for 

Excellence in the Profession 
 . פירוט של הקולות הקוראים לפרסים מצורפים בהמשך

  28.1.18 :המועמדויות לכול הצעות לשליחת אחרון מועד
 

 ispsa.mail@gmail.comדוא"ל  :כתובת
העמותה לחקר הפוליטיקה, המרכז , יוסי גנאללידי שלושה עותקים נא לשלוח  ספרים

 ת ההצעות. לשולח לאחר בחינ לא יוחזרוהספרים  1461010 הרצליה, הבינתחומי

לדוא"ל יחיד  PDFבקובץ יש לשלוח  ומאמרים בעברית דוקטורטעבודות תזה, 

ispsa.mail@gmail.com. 
בעניין  שתי המלצותיחד עם הפרסומים,  לכול הצעת מועמדות לדוקטורט ולעבודת מ.א. נא לצרף

אחת תיכתב על ידי מנחה העבודה, השנייה יכולה להיכתב על מלצה ה .מקוריות וחדשנות העבודה
 ידי מנחה שני אם קיים, או על ידי איש סגל אחר אשר קרא את העבודה.

בידי הוועדה  שהדוקטורט נחתםעבודות דוקטורט יתקבלו רק לאחר : הצעות ללתשומת ליבכם
אלית למדע המדינה על מועמדים לפרסים השונים להיות חברים באגודה הישר. המאשרת במוסד

 )נכון לתאריך בחינת ההצעה(.
ל: "מזכיר האגודה, בדוא, יוסי גנאלניתן לפנות אל ופרטים נוספים ליצירת קשר 

ispsa.mail@gmail.com. 
 

 
 

mailto:ispsa.mail@gmail.com
mailto:ispsa.mail@gmail.com
mailto:ispsa.mail@gmail.com


 קול קורא: פרס הוקרה עבור מפעל חיים
 

או חברותיה על  לאחד מחבריהפרס הוקרה למדע המדינה יוענק  של האגודהבכינוס השנתי 
 ויחסים ציבורית מדיניות, וממשל פוליטיקה לרבות)תרומה בולטת בתחום מדע המדינה 

 מחקר, כתיבה, הוראה, או עשייה אחרת, שקידמו את חקר מדע המדינה.  :(בינלאומיים
ולא על ידי ) המנומק מאת ממליץ/ על ידי מכתב 28.1.18מועמדות לפרס ניתן להגיש עד ליום 

 המועמד/ת. בצירוף קורות חיים מפורטים של (המועמד
ל: ", מזכיר האגודה, בדואיוסי גנאלניתן לפנות אל והגשת מועמדות ליצירת קשר 

ispsa.mail@gmail.com  
 
 
 

 ת ציבור מוביל משרהוקרה לפרס קול קורא : 

 

לאיש/ה בשירות ציבורי שבעבודתו בכינוס השנתי של האגודה למדע המדינה יוענק פרס הוקרה 
ובקריירה הציבורית תרם תרומה מיוחדת למדע המדינה לממשל ולמינהל הציבורי כמו גם 
לקהילת אנשי מדע המדינה לרבות לקידום הגישור בין האקדמיה והממשל על ידי הישגים יוצאי 

 דופן ומנהיגות מצטיינת.
י מכתב מנומק מאת ממליץ/ה )ולא על ידי על יד 28.1.18מועמדות לפרס ניתן להגיש עד ליום 

 בצירוף קורות חיים מפורטים של המועמד. המועמד(
ל: "ליצירת קשר והגשת מועמדות ניתן לפנות אל יוסי גנאל, מזכיר האגודה, בדוא

ispsa.mail@gmail.com  
 

 

 

The Israeli Political Science Association International Award for 

Excellence in the Profession 

The Israeli Political Science Association International Award is made for 

distinguished scholarly contribution to political science made by an international 

political scientist. The recipient will be expected to deliver a Lecture at the ISPSA 

Annual Conference of (in person or via video).  

Proposals must be submitted to Mr. Yossi Ganel, ISPSA' secretary e-mail: 

ispsa.mail@gmail.com by January 28, 2018. 

 

Submissions should include the following documents:  

1. A curriculum vitae, 

2. A letter of reference from an academic familiar with the applicant’s work 

elaborating the applicant’s distinguished scholarly contribution to political science. 

 

Decision will be made on the basis of the recommendation of the Award committee 

chaired by the president of ISPSA, Prof. Alex Mintz.  
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World Political Science (WPS) 

Call for published articles in Hebrew 

  

 

The World Political Science (WPS) publishes translations of prize-

winning articles nominated by prominent national political science 

associations and journals around the world. Scholars in a field as 

international as political science need to know about important political 

research produced outside the English-speaking world. Sponsored by the 

International Political Science Association (IPSA), the premiere global 

political science organization with membership from national 

associations 50 countries worldwide WPS gathers together and translates 

an ever-increasing number of countries' best political science articles, 

bridging the language barriers that have made this cutting-edge research 

inaccessible up to now. 

 

The Israeli political Science Association - ISPSA is seeking proposals for 

our representative article published in 2017 in Hebrew [refereed] to be 

published in the journal  World Political Science (WPS). 

 

Proposals must be submitted to Mr. Yossi Ganel, ISPSA' secretary e-

mail, before January 28, 2018 - ispsa.mail@gmail.com 
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