
 

  NCJWבסיועומגדר הפורום ללימודי נשים 

  קול קורא למלגות לעידוד חקר המגדר

 רוזנבאום אסתרע"ש 

בחקר  ים/אשר עוסקות ים/הפורום ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב מזמין סטודנטיות

לעידוד להגיש בקשה למלגה  , במסגרת לימודים לתואר שני או שלישי באוניברסיטת תל אביב,המגדר

 ע"ש אסתר רוזנבאום.חקר המגדר 

אסתר רוזנבאום ז״ל )נולדה בשם אסתר בן מיכאל, או "בת מיכאל" 

כפי שכינתה עצמה לעתים( נולדה, גדלה וחיה בקיבוץ רמת הכובש 

טבחית,  שתי בנותיהם ושני בניהם. אסתר הייתה ,עם בן זוגה

ספרנית, ציירת וצלמת. אמנית בנשמתה מורה למלאכה, 

ובהווייתה. אישה פמיניסטית שמקריאת הטקסטים האישיים 

הרבים שהשאירה אחריה, עולה דמותה המיוחדת. דמות מורכבת, 

לעיתים מיוסרת, אנושית, רגישה ויצירתית, אישה אשר מורדת 

בתבניות, במוסכמות ובנורמות החברתיות שמגבילות אותנו 

 מלהיות מי שאנחנו.

 

 

, מלגות על שמהחמש במלאת שלושים שנה למותה החליטה משפחתה להנציח את זכרה בהענקת 

 באוניברסיטת תל אביב אשר יוענקו לסטודנטיות/ים לתארים מתקדמים ח כל מלגה,"ש 5,000סך -על

הגשת  לרבות בסוגיות של נשיות, גבריות וקוויריות. אנו מעודדות, מגדרחקר הם עוסק ב/שמחקרן

יות, וגבלהמשלבים מחקר מגדרי וממשקים נוספים כגון אתניות, דת, מעמד, מו ר למחקריםבקשות בקש

 . ועוד

 .בהענקת המלגות תינתן עדיפות לסטודנטים.ות שהן.ם דור ראשון להשכלה גבוהה*

נתן ילפחות אחת המלגות ת ,מתוך הוקרה ליצירתה של אסתר ופועלה למען הזכות ליצירה נשית

 העוסקת באמנות נשים או אמנות פמיניסטית. ובפרט לעבודהלעבודת מחקר בשדה האמנות, 

 

  



 (ון נקבה נועד לנשים ולגברים כאחתהשימוש בלש) זכאות להגשה:

 כללי

 אביב-תל באוניברסיטת ושלישי שני לתואר לסטודנטיות פתוחה המלגה. 

  .המלגה אינה פתוחה למי שסיימה את לימודיה 

 ניתן להגיש בקשה רק על סמך הצעה לעבודת גמר שאושרה בוועדת ההוראה תלמידות תואר שני:א. 

 . לבקשה יצורף אישור של הוועדה, וכן המלצה של המנחה.(של החוג או של בית הספר)הרלבנטית 

 הצעה שזה עתה אושרה; שלב מתקדם)בהמלצת המנחה יש לציין את השלב שבו מצויה העבודה 

 . (כתיבה; שלב מתקדם בכתיבה; לקראת סיום העבודהבמחקר; ראשית 

נחה בלבד אשר תציין זאת תוגש הבקשה עם המלצת המ ,הוראה בחוג במידה ואין נוהל אישור וועדת

 במפורש. 

 יכולות להגיש תלמידות בשלב ב', וכן תלמידות בשלב א' שהצעתן אושרהב. תלמידות תואר שלישי: 

במסגרת  ידי המחקר של החוג או בית הספר או הפקולטה, כמקובלעל ידי המנחה והוגשה לוועדת תלמ

לבקשה אישור  שבה היא לומדת. תלמידות בשלב ב' יצרפו את אישור הועדה. תלמידות בשלב א' יצרפו

 המנחה שההצעה הוגשה לוועדת תלמידי המחקר הרלוונטית.

 

 :יכלול התיק הבקש

 )מצ"ב כאן(  טופס בקשה למלגה .1       

   קורות חיים  .2       

 פרטים על עבודת המחקר שיכללו את הסעיפים הבאים:  .3       

נושא העבודה, שאלת המחקר, שיטות המחקר, תיאור קצר של ממצאים )אם העבודה 

השערות( ולצרף רשימה ביבליוגרפית   יש לציין פירוט של ממצאים ראשונים ו/או –בראשיתה 

 נבחרת )עד עמוד וחצי(. 

את נושא  לסכם בשלושה עמודים בלבדן לצרף את הנוסח המלא של הצעות המחקר: יש אי

המחקר ואת ייחודו )הרשימה הביבליוגרפית לא נכללת במניין המכסה של שלושה עמודים(. 

יש להדגיש את חשיבותו של המחקר לחקר נשים ומגדר ולהסביר את התיאוריות ו/או שיטות 

 ת שוליים(. המחקר )אין לעשות שימוש בהערו

באימייל מכתב המלצה של המנחה. ההמלצה תישלח ישירות הועדה )במידה וקיים( ו אישור. 4 

" . ה למלגת אסתר עבור 'שם הסטודנט.יתהמלצלמזכירת החוג למגדר, עם הכותרת "

 .אישור קבלה יישלח למרצה ולסטודנט/ית

 

  



 תהליך הגשת הבקשה

 ומגדרתיבת הדואר של הפורום ללימודי נשים ליש להגיש את החומר )למעט מכתב ההמלצה( 

בארבעה עותקים,  , אוניברסיטת תל אביב. החומר יוגש(, בניין רוזנברג210ליד חדר  12)תיבה 

  כל אחד מהעותקים בניילונית שקופה )"שמרדף" עם חורים בצד( שמתאימה לתיוק בתוך קלסר.

-ב שייערך  קבלת כספי המלגהטקס הענקת המלגות לשם להשתתף בחייבות תהיינה הזוכות 

7.6.19 . 

 .10.3.19המועד האחרון להגשה הוא יום א' 

 .החלטות הוועדה יישלחו במהלך חודש מאי לכל הפונות

 

 ,בברכה

 ד"ר עדי מורנו
 יו"ר ועדת המלגות 

 NCJWהפורום ללימודי נשים ומגדר בסיוע 
 

 

  



 תשע"ט - אסתר רוזנבאוםע"ש  הטופס בקשה למלג

  

 ______________________________________   שם

  

 ________________________________  ת.ז.

  

 __________________________________  כתובת

  

           __________________________________ 

  

            __________________________________ 

  

 ___________________________________   דוא"ל

  

 _____________________  טלפון סלולרי     טלפון ____________________

  

 לאיזה תואר _____________  _____________________________  חוג לימודים נוכחי

  

 תואר אקדמי קודם ואיפה ניתן _____________________________

  

 ____________________________________________________  העבודהשם 

  

_____________________________________________________________ 

  

 _________________________________________  שם המנחה

  

                   _________________________________________ 



  

 ___________________________________________________  פרסים/מלגות

  

______________________________________________________________ 

  

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


