
פרס ראש הממשלה לעידוד והעצמת 
חקר קהילות ישראל בארצות ערב 

ואיראן לשנת תשע"ח - 2017
על מנת לעודד ולחזק ביצוע מחקרים בנושא קהילות ישראל בארצות ערב ואיראן, 
נקבע בהחלטת ממשלה מס' 1941 מיום 4.9.2016 כי מדי שנה יוענק פרס ראש 

הממשלה למחקרים בתחום קהילות ישראל בארצות ערב ואיראן.
הפרס יוענק במסגרת הטקס המרכזי השנתי לפתיחתו של היום לציון היציאה 
והגירוש של היהודים מארצות ערב ואיראן, שהשרה לשוויון חברתי אמונה על קיומו 
לפי חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ואיראן, תשע"ד – 2014. 
המשרד לשוויון חברתי מכריז על פתיחת ההרשמה להגשת מועמדות לקבלת 
הפרס לשנת 2017. ההליך לבחירת הזוכים יתנהל במשרד לשוויון חברתי בתיאום 

עם משרד ראש הממשלה.
הפרס עומד על סך של 150,000 ₪ שיחולק באופן שווה לשניים או שלושה מחקרים, 

הכול בכפוף לתקנון הפרס.
ניתן להגיש מועמדות על ידי המועמד עצמו או על ידי גורם אחר, ביחס לאזרחים או 
תושבים במדינת ישראל, שהם בין החיים, או תאגידים הרשומים כדין במדינת ישראל 
במרשם הרשמי הרלוונטי. זאת, בגין מחקר חד פעמי משמעותי או פעילות חקר 
מתמשכת, שהגיעו לכדי סיום ופורסמו שנתיים קודם המועד להגשת המועמדות 

הקבוע להלן. 
חברתי לשוויון  המשרד  באתר  להוריד  שניתן  טופס  גבי  על  תוגש  מועמדות 
נמצאים באתר המשרד לשוויון חברתי תחת  )הטפסים   www.mse.gov.il

הקטגוריות "חדשות" ו-"פרסומים"(. 
על הטופס להגשת המועמדות להישלח, על צרופותיו, במסירה ידנית למרכז 
וועדת תמיכות במשרד לשוויון חברתי, לכתובת: עם ועולמו 3, בית יעד, קומה 3, 
ירושלים, וזאת עד ליום א' י"ט אלול, תשע"ז, 10.09.2017 )כולל( באחריות המציע 
לוודא כי הצעתו התקבלה בטלפון שמספרו: 02-6547030 או לדואר אלקטרוני:  

.prize@mse.gov.il
מועמדות שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות לא תידון. המשרד לא 
יישא באחריות לגבי מועמדויות שישלחו בדואר ויגיעו לאחר המועדון האחרון להגשת 

מועמדות.
כל ההליכים למתן הפרס יתנהלו על פי התקנון המפורסם באתר האינטרנט של 

המשרד לשוויון חברתי. 
לקבלת התקנון ומידע נוסף ניתן לפנות אל המשרד לשוויון חברתי באמצעות דואר 

.prize@mse.gov.il   אלקטרוני
האמור במודעה זו כפוף להוראות הקבועות בתקנון הפרס, ובכל מקרה של סתירה 

או אי בהירות יגברו הוראות התקנון.
האמור במודעה זו בלשון זכר מתייחס גם לנקבה.
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