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המרכז למחקר כלכלי וחברתי בעיריית תל-אביב-יפו, מעוניין לעודד סטודנטים לתואר שלישי או שני הכותבים 
עבודת גמר בנושא חברתי או כלכלי העוסק בערים, עדיפות לעבודה על העיר תל-אביב-יפו. 

המרכז למחקר כלכלי וחברתי בעיריית תל-אביב-יפו, הוא יחידת המחקר של העירייה. תפקידו העיקרי הוא 
מתן שירות להנהלה וליחידות העירוניות בכל הקשור לעיבוד ואספקת נתונים, ייעוץ מתודולוגי-סטטיסטי, 

עריכת סקרים ומחקרים. תחומי המחקר העיקריים הם מחקרים אורבניים על העיר ותושביה, בחינת שביעות 
הרצון של לקוחות העירייה ובחינת שביעות הרצון הפנים עירונית.

נושא המחקר: המלגה מיועדת לקידום מחקר בנושאים חברתיים או כלכליים העוסקים בערים.
עדיפות תינתן למחקרים על העיר תל-אביב-יפו, בפקולטות למדעי החברה, מנהל עסקים, חינוך,

עבודה סוציאלית, מדעי הרוח ומדעי הסביבה.

זכאות להגשת המלגה: סטודנטים לתואר שלישי או שני הכותבים עבודת גמר במוסד אקדמי ישראלי מוכר.
עדיפות לסטודנטים הלומדים במוסדות בעיר תל-אביב-יפו.

נוהל הגשת הבקשות: יש לשלוח את הבקשה עד ה- 14.4.2019 למרכז למחקר כלכלי וחברתי בעיריית 
zukerman_n@mail.tel-aviv.gov.il   תל-אביב-יפו בדוא"ל

מבנה הבקשה:

היקף הסיוע: יוענקו לפחות שתי מלגות בסכום של 5,000 ₪ כל אחת. בתנאי שתימצא עבודה ראויה העומדת 
בקריטריונים שהוגדרו. במידת הצורך, צוות חוקרי המרכז למחקר ילווה מקצועית את העבודה ויעזור במידת 

האפשר בהשגת בסיסי נתונים למחקר.

מועד ההודעה על אישור המלגה: מגישי הבקשות יקבלו הודעה על אישור או דחייה של בקשתם
עד לסוף מאי 2019.

דוחות: הדוח הסופי יוגש עד שנה ממועד קבלת המלגה.

ציון התרומה: בכל מאמר או פרסום אשר ינבע מהמחקר יש לציין כי ניתנה מלגה ע"ש ד"ר אטל פרידמן ז"ל.

באירוע הזיכרון לד"ר אטל פרידמן ז"ל, בחודש יולי יקבלו הזוכים את המלגה.
במעמד זה יתבקשו הזוכים להציג את נושא העבודה והתוצרים במידה והושלמו.

הצעת המחקר תכלול את הנושאים הבאים: א. כותרת ב. תקציר ג. רקע תיאורטי ד. סקירה תמציתית של   
הספרות המדעית בנושא המחקר ה. מתודולוגיה מוצעת לביצוע המחקר ו. רשימה ביבליוגרפית

(האורך הכולל של ההצעה לא יעלה על 10 עמודים).

בעמוד הראשון יש לכתוב את שם מגיש העבודה, כתובת דוא"ל ומספר טלפון נייד, שם המוסד אליו תוגש 
העבודה וכן שמות מנחי העבודה וכתובות הדוא"ל שלהם.
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