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קולקורא
ב"עלתש"לשנהניהולפרויקטיםלסטודנטיםהמבצעיםעבודותמחקרבנושאמלגה




2012קריטריוניםונוהלהגשתבקשהלשנת



עלאפשרותלהגישבקשותלקבלתמלגהלסטודנטיםהמודיעהעמותהלניהולפרויקטיםלישראל

:התאםלנוהלשלהלןב,ניהולפרויקטיםבישראלהעוסקיםבתחום





:מטרה

עסוקמדעניםובעלימקצועצעיריםלעודדמעוניינתלהעמותהלניהולפרויקטיםבישראלהנהלת

בתחוםניהולפרויקטים כךהיאמעמידה. לראשונהלצורך כוונהלקייםאתהדברכנוהל, מתוך

שנה קבועמדי יםלשתףפעולהוכעלהז.כספיםלהענקתמלגותלסטודנטיםהעוסקיםבתחום,

עיון בימי השנה פרויקטיםבמהלך לניהול עםהעמותה כנסים, שייקבע, כפי ופרסומיםאחרים

.לצורךקידוםהנושא



:כללי

ישלחלמוסדותהמחקרהמוכריםהמפורטיםבנספחאהנוהל .1 העמותהבאתריפורסםו'

 .lwww.pmi.org.iלפיהכתובת

 .ותובאנהלדיון,כוללהנספחיםהנדרשים,בקשותתוגשנהבהתאםלנוהלהמפורט .2

מועמדיםראוייםתמתחייבהאינהעמותה .3 לא,לאשראתכלהבקשותואםלאיימצאו

 .יחולקוכלהמלגותבאותהשנה



:תקציב

.₪15,000יעמודעל2012שנתהיקףהתקציבל



 :פירוטהמלגותהמוצעות

.₪9,000בסכוםשלשלישימחקרלתוארת/אחתלתלמידהמלג

.ח"ש6,000בסכוםשל(ועבודותגמר,כוללעבודותתזה)לתוארשנילעבודותמחקרהאחתמלג

.ועםסיוםהמחקר,במחציתהתקופה,עםקבלתהמלגה:תשלומים3-בויועברותהמלגמיסכו



:בקשותזכאיםלהגיש

 זכאים יהיו מועמדולהגיש המבצעים סטודנטים מחקרתם ניהולועבודת חוקרה/תחת ת/של

.במוסדאקדמימוכרבארץ

http://www.pmi.org.il/
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:תנאיסף

שלישילית/סטודנט .1 או ת/הכותבתוארשני עבודתמחקר עבודתגמר תלמידאו ה/או

 .בארץבאוניברסיטאותבמכללותאות/במחקרבהדרכתחוקרת/העוסק

 .2 המוסד ידי על אושרה המחקר עבודת והסטודנטהצעת בשלביםת/נמצאית/האקדמי

.הראשונייםשלביצועהמחקר

.ניהולפרויקטיםבתחוםעבודתהמחקרהיא .3



:קריטריוניםלדירוגהבקשות

 .ציוניםבתאריםקודמיםובתוארהנוכחי-מצוינות .1

 .הידעבתחוםניהולהפרויקטיםבישראלשעבודתםתורמתלקידוםסטודנטיםעדיפותל .2

לס .3 הפרויקטיםעדיפות ניהול בתחום כלשהו ליישום מקור מהווה שעבודתם טודנטים

 .בישראל

שליםאתהמתודולוגיהלניהולפרויקטעדיפותלסטודנטיםשיביאולידיביטויבעבודתם .4

 PMI-ה

 .רלוונטיתהשנתהלימודיםלקבלמלגהבושלאזכיםעדיפותלסטודנט .5

 

:נוהלהגשתהבקשה

('בנספח)בקשהלענייןזהבטופסהמצורףתגיש/יגישבלתהמלגהבקת/המעונייןית/סטודנט .1

בדוארםיחתבאמצעותשל('נספחגעלפיהמפורטב)ואתתקצירהצעתהמחקרהמאושרת

 :אלהכתובת2011באוקטובר15עדליום

,100החשמונאים'רח-העמותהלניהולפרויקטיםבישראל

(CPMבמשרדי)תלאביב,20312.ד.ת

03-568-6536:פקס03-960-0563:טל

pmi@pmi.org.il:ל"דוא



 .2 טופס את ב)הבקשה 'נספח בשלמותו( למלא יש , מודפסולהעבירו ידי, על חתום כשהוא

 :ולצרףאליואתכלהמסמכיםהבאיםועלידיהמנחהית/הסטודנט

;קורותחיים (א

 ;אישורלימודים (ב

 ;(שלהתוארהנוכחיושלתאריםקודמים)ליונותציוניםגי (ג

 ;('נספחג)תקצירהצעתמחקרמאושרת (ד

המלצה (ה בות/מכתבהמלצהמהמנחהאוממרצהאחרוביניהם)מכתבי במוסדהאקדמי

 .(ית/הסטודנטת/לומד

mailto:pmi@pmi.org.il
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הרשות (ו ידי על מחקר כתלמידי קבלתם על אישור יצרפו שלישי לתואר סטודנטים

 .במוסדבוהםלומדיםלתלמידימחקר

 

 .3 טופס הגשת המאושרת המחקר הצעת ותקציר תנאיהבקשה מהווה להוראות בהתאם

לוודאכיהטופסהגיעבמועדית/מוטלתאחריותעלהסטודנט,בכלמקרה.לקליטתהבקשה

 .וכיהבקשהנקלטה

 

.עבודתהמחקריכולהלהיותבשפההעבריתאובשפההאנגלית .4



.(2011דצמברחודשעדנתנהיתשובותת.)2011באוקטובר15:תאריךההגשה .5



:הועדההבוחנת

תציגאותם,תבחןאתההצעותהעמותהלניהולפרויקטיםחבריהנהלתשלושהועדהבת .1

.העמותהתהנהלאישורותציעדירוגל,במסמךכתוב

 .2 הנהלת החלטת בישראללאחר פרויקטים לניהול העמותה ית/הסטודנטתקבל/יקבל,

 .הודעהעלהחלטה



:תנאיםנוספים

העמותהלניהולפרויקטיםלגתהנהלתלקבלמה/מודיםגבוהיםיכוללליית/סטודנט .1

.תוארלבמהלךהלימודים פעםאחתבלבד

 .ולאניתןלערערעליההיאסופיתהעמותההחלטתהנהלת .2

הסטודנט .3 כי יתגלה בו ה/קיבלית/במקרה כוזב דיווח בסיס על ותההעמ–מלגה

 .בהליכיםמשפטייםה/שקוללנקוטנגדותבטלאתחלוקתהמלגהמיידיתות

רשימתהמוסדותאליהםיישלחהקולקוראמופיעהבנספחא .4 אולםאינהמגבילה',

אתהרשאיםלהגישבקשהלמלגה ת/הלומדית/להגישבקשהכלסטודנטת/רשאי.

 .הגבוהההמוכרעלידיהמועצהלהשכלבמוסד,לתוארשניאושלישי

 .5 כל שיקבל/סטודנטעל /ית מלגה במחציתהתקופהתקבל התקדמות דיווח להעביר

ובסיומה העמותה, של השנתי בכנס ותוצאותיו המחקר את ביום/להציג

 .תהעמותהובפרסוםבעלוןהעמותהבהתאםלהחלט/בפוסטר/עיון

קרתקבלמלגהלהעבירעותקמלאוכוללשלעבודתהמח/יתשיקבל/עלכלסטודנט .6

 .לעמותהלניהולפרויקטים
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מוסדותלימודאקדמיים:'נספחא



:אליהםמופץהקולהקוראמוכריםאקדמייםרשימתמוסדות



 גוריוןבנגב-אוניברסיטתבן 

 אילן-אוניברסיטתבר

 אוניברסיטתחיפה

 אביב-אוניברסיטתתל

 ריתבירושליםהאוניברסיטההעב

 האוניברסיטההפתוחה

 כוןטכנולוגילישראלמ-הטכניון

 המרכזהאקדמירופין 

 אביביפו-המכללההאקדמיתשלתל 

 המכוןהטכנולוגיחולון 

 מכללתשנקר 

 מכללתאפקה 

 המכללההאקדמיתנתניה 

 המכללהלמנהל
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 בישראלפרויקטיםשלהעמותהלניהוללקבלתמלגהטופסבקשה:'בנספח



תאריך





שםפרטי שםמשפחה

 .ז.ת

מיקודישוב תובתכ

טלפוןניידטלפון

ל"דוא



מוסדלימוד

םשנתלימודילימודיםלתואר

נושאעבודתהמחקר







חתימתהסטודנט





שםהמנחה

מוסדאקדמי



חהחתימתהמנתאריך
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 תקצירהצעתמחקרמאושרת:'נספחג



:כללי

מודפס יוגש התקציר בגודל עמוד גבי A4על התבנית, :הבאה לפי Narkisimגופן  ,12גודל

.'אינץ1מאו"מ25גבולותעמוד.במרווחשלשורהוחצי

.עמודים7היקףהתקצירעד



:מבנהתקצירהצעתהמחקר

,.ז.מספרת,שםהסטודנט,שםהתוארלקבלתונעשיתהעבודה,דתהמחקרשםעבו-עמודשער

.תאריך,שםהמוסדהאקדמי,שםהמנחה

 המחקר-1פרק המחקר)מטרת לביצוע והמוטיבציה הרקע המחקר, מטרות המחקר, ,שאלות

.(תרומתהמחקר

.(מספרנושאיםניתןלהתייחסל,במידהונדרש)תמציתסקירתספרותבתחוםהרלוונטי-2פרק

.(תאורשיטתהמחקרהמתוכננת)מתודולוגיה-3פרק

-4פרק לו)תכניתעבודהלביצועהמחקר לביצועהמחקרעדלסיומו"תכנון ז במידהוהמחקר.

.(ישלתארמהבוצעעדכה,כברהחל

.(APAעלפיתקן)רשימתמקורותמצומצמת-5פרק




