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 בתחום הפיגור השכלילעבודות גמר לתואר שני ושלישי מענקים להצעות 
 ם"קרן של

 
 (לב טולסטוי". )דומה לאדם החורש ואינו זורע –כל הלומד מדעים ואינו משמשם לתועלת אחרים "

 
העוסקים  חוקרים או גופים, מודיעה בזאת על האפשרות הניתנת לעובדיםם "של קרן שלהועדה למחקר 

להגיש הצעות מחקר בתחום , ל באדם המפגר בקהילה ולסטודנטים לתואר שני או שלישיבתחום הטיפו
 .הפיגור השכלי

 
 .מוסדכם את הפרטים הניתנים בחוזר זה/החוקרים במחלקתכם/נבקשכם להביא לידיעת הסטודנטים

 
 : המטרות

מדעית מצוינות ותרומה , יצירתיות, חידושמטרת הקרן לאפשר הגשה של הצעות מחקר שיש בהן 
 .השונים הקשורים לנושא הפיגור השכלי ויישומית לתחומים

 
 :מבנה ההצעה

נים לעסוק בעצמם בבצוע המחקר יש להגיש בהתאם יהצעות מחקר מפורטות של אנשים וגופים שמעוני
 .ב"להוראות המצ

ואינו כאשר המציע אינו מתכוון להיות החוקר )עבור רעיונות או נושאים שיש חשיבות והנמקה לבדיקתם 
 .מכתב מפורט ומנומק –( מגיש תכנית מחקר מפורטת

 
 : שיפוט ההצעות

הצעות המחקר שהתקבלו וענו על התנאים יעלו לדיון בועדה למחקר הועדה משאירה לעצמה את הזכות 
התארגנות , התרומה להעשרת הידע בנושא,החדשנות,לקבל ייעוץ אקדמי מקצועי בנושא האיכות

 .והתכנות לביצוע המחקר
 

 : גובה המענק
 .₪ 0,555עבור עבודות גמר לתואר שני תמיכת הקרן היא בסכום של 

 .₪ 05,555עבור עבודות גמר לתואר שלישי תמיכת הקרן היא בסכום של 
 

  :פרסום
חלה חובת פרסום על תמיכת הקרן במחקריהם  ם"שלמימון מלא או חלקי מקרן קיבלו על כל החוקרים ש

 .ובכל צורה של תפוצת המחקר
 

 : הצגת תוצאות המחקר
כל חוקר יתבקש על ידי הקרן להציג  את תוצאות המחקר וההשלכות היישומיות לאוכלוסיה הרלוונטית 

 .פ לוח הזמנים שיקבע במשותף עם החוקר"על פי שיקול הדעת של הקרן וע,  לפחות פעם אחת, לנושא
 

 : מועד ההגשה
 .ל שנהבכ בנובמבר 05את הבקשות ניתן להגיש עד לתאריכים 

 .רק הצעות שתעמודנה בקריטריונים המפורטים בהמשך תועלנה לדיון בועדה
 באתר האינטרנט של הקרן נמצאיםתארים מתקדמים וחקר מהוראות הגשה להשתתפות במימון 

 www.kshalem.org.il   -בכתובת 
 


