כנס בינלאומי בשיתוף ארגון העבודה הבינלאומי ILO
וקרן פרידריך אברט בישראל
בנושא:

עולם העבודה של מחר

עבודה וחברה ,משרות הוגנות לכל

קול קורא להגשת עבודות מחקר
האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה מבקשת להעניק פרס על סך  ₪ 4,500לעבודת
מחקר מצטיינת של חוקרים בתחילת דרכם המדעית .הפרס לזכרו של מר יוסוף קרא ז"ל,
יו"ר האגודה לחקר יחסי עבודה ,אשר הלך לעולמו בטרם עת ,הפרס נתרם על ידי
משפחת קרא מדלית אל-כרמל.
כשירים להגיש  -תלמידים לתואר דוקטור הנמצאים בשלבי הסיום של עבודת הדוקטורט
)לאחר ניתוח הנתונים וכתיבת הדיון( וכן מי שקבלו תארים אלה החל משנת  2014ואילך.
האגודה פונה לחוקרים ולמנחיהם ומעודדת אותם לשלוח לתחרות את עבודות המחקר
שלהם בנושאים הקשורים לעולם העבודה ,שוק העבודה ויחסי עבודה.
הפרס יוענק במסגרת כנס בינלאומי אותו מארגנת האגודה ,בשיתוף ארגון העבודה
הבינלאומי ) (ILOוקרן פרידריך אברט בישראל .הכנס יתקיים ב 20-21 -לספטמבר 2016
באוניברסיטת ת"א ,הפקולטה למשפטים באולם "כס המשפט" .על הזוכה בפרס יהיה להציג
את העבודה בכנס.
יש לשלוח שלושה מסמכים בשלושה קבצים נפרדים:
 .1סיכום של העבודה )בעברית או אנגלית( בהיקף שלא יעלה על  7עמודים )2000
מילה( לא כולל טבלאות ,רשימת מקורות או איורים .עבודה שתחרוג מהנחייה זו
תידחה על הסף.
 .2תקציר )עד  200מילים(
 .3עמוד פתיחה ,הכולל :נושא העבודה ,שם מגיש/ת המאמר ,כתובת דוא"ל ומספרי
טלפון של מגיש העבודה ,שם/ות ,כתובות דוא"ל ומספרי טלפון של מנחה/י העבודה,
השתייכות מוסדית של החוקר/ת.

בכדי לאפשר הערכה אנונימית של העבודות ,יש להסיר מן הסיכום )מסמך  (1כל אפשרות
לזיהוי הכותב/ת .העבודה תיכתב ברווח כפול ובגופן דוויד "."12
את מסמכי העבודה יש להעביר באמצעות דואר אלקטרוני לפרופ' רן חרמש
לכתובת  .rancherm@bgu.ac.ilמועד אחרון להגשה.2/9/2016 :
להלן ,מוצגים הקריטריונים שלאורם תיבחנה ותבחר העבודה המצטיינות .הצגתם המוקדמת
של הקריטריונים מיועדת להבהיר לכותבי העבודות ולמנחיהם את דרישות התחרות ולהקל
עליהם את הכנת החומר להגשה.
הקריטריונים הבאים ישמשו להערכת עבודות המחקר שיוגשו לתחרות:
 הקף ואיכות השימוש ברקע תיאורטי
 תרומת המחקר לתיאוריה/קונספטואליזציה בתחומי עולם העבודה ,שוק העבודה
ויחסי העבודה
 תרומת המחקר להבנת המציאות ולפתרון בעיות בתחומים הנזכרים
 איכות והתאמת שיטת המחקר )איסוף נתונים ,מדגם ,שיטת ניתוח וכו'(
 רמת כתיבה
 רשימת מקורות
 הערכה מסכמת
 חדשנות
 בונוס :פרסום או הצגה בכנס )במידה שהעבודה או חלק ממנה התקבל כמאמר
לפרסום או הצגה בכנס ,לצרף אסמכתאות לכך(.
יש להדגיש כי תחום המחקר הנזכרים הם אינטרדיסציפלינריים ,והקריטריונים המוצעים אינם
נוגעים בהבדלים בין דיסציפלינות ואין בהם כל העדפה לדיסציפלינה כזו או אחרת.

