
 

 

 6 מתוך 1 עמוד

 

 

41/70/2742




קולקורא
ג"עלשנה"לתשניהולפרויקטיםלסטודנטיםהמבצעיםעבודותמחקרבנושאמלגה




2742-2742קריטריוניםונוהלהגשתבקשהלשנת



עלאפשרותלהגישבקשותלקבלתמלגהלסטודנטיםהמודיעהעמותהלניהולפרויקטיםלישראל

בהתאםלנוהלשלהלן:אל,ניהולפרויקטיםבישרהעוסקיםבתחום





:מטרה

עסוקמדעניםובעלימקצועצעיריםלעודדמעוניינתלהעמותהלניהולפרויקטיםבישראלהנהלת

כךהיאמעמידהבתחוםניהולפרויקטים לצורך כוונהלקייםאתהדברכנוהל. מתוך לראשונה,

 שנה, יםלשתףפעולהעלהזוכ.כספיםלהענקתמלגותלסטודנטיםהעוסקיםבתחוםקבועמדי

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

.לצורךקידוםהנושא



:כללי

הנוהל .4 העמותהבאתריפורסםוישלחלמוסדותהמחקרהמוכריםהמפורטיםבנספחא'

 ..org.ilwww.pmiלפיהכתובת

 ותובאנהלדיון.,כוללהנספחיםהנדרשים,בקשותתוגשנהבהתאםלנוהלהמפורט .2

מועמדיםראוייםתמתחייבהאינהעמותה .2 לא,לאשראתכלהבקשותואםלאיימצאו

 יחולקוכלהמלגותבאותהשנה.



:תקציב

₪.77754,יעמודעל2742-2742שנתהיקףהתקציבל



 :ותפירוטהמלגותהמוצע

.₪2,777ראשון,בסכוםשלתוארת/לתלמידאחתמלגה

כל₪6,777בסכוםשל(לתוארשני)כוללעבודותתזה,ועבודותגמרלעבודותמחקרותמלגשתי

.אחת

תשלומים:עםקבלתהמלגה,במחציתהתקופה,ועםסיוםהמחקר.2-בויועברותהמלגמיסכו

:בקשותזכאיםלהגיש

יה זכאים יו להגיש המבצעים סטודנטים מחקרמועמדותם ניהולועבודת חוקר/התחת /תשל

.במוסדאקדמימוכרבארץ

http://www.pmi.org.il/
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תנאיסף:

ל/יתסטודנט .4 תואר שלישיראשון, או /תהכותבשני מחקר עבודת גמר עבודת אואו

 .בארץבאוניברסיטאותבמכללותאו/תבמחקרבהדרכתחוקר/תהעוסק/התלמיד

עבו .2 והסטודנטהצעת האקדמי המוסד ידי על אושרה המחקר בשלבים/תנמצא/יתדת

הראשונייםשלביצועהמחקר.

ניהולפרויקטים.בתחוםעבודתהמחקרהיא .2



קריטריוניםלדירוגהבקשות:

 ציוניםבתאריםקודמיםובתוארהנוכחי.-מצוינות .4

 .הפרויקטיםבישראלהידעבתחוםניהולשעבודתםתורמתלקידוםסטודנטיםעדיפותל .2

הפרויקטים .2 ניהול בתחום כלשהו ליישום מקור מהווה שעבודתם לסטודנטים עדיפות

 בישראל.

שליםאתהמתודולוגיהלניהולפרויקטעדיפותלסטודנטיםשיביאולידיביטויבעבודתם .1

 PMI-ה

 .הרלוונטיתשנתהלימודיםלקבלמלגהבושלאזכיםעדיפותלסטודנט .5

 

בקשה:נוהלהגשתה

('בנספח)בקשהלענייןזהבטופסהמצורף/תגישיגישבקבלתהמלגה/תהמעוניין/יתסטודנט .4

בדוארםיחתבאמצעותשלנספחג'(עלפיהמפורטבואתתקצירהצעתהמחקרהמאושרת)

 אלהכתובת:2742באוקטובר25עדליום

,477רח'החשמונאים-העמותהלניהולפרויקטיםבישראל

(CPM,תלאביב)במשרדי27242ת.ד.

72-565-6526פקס:72-067-7562טל:

pmi@pmi.org.il:דוא"ל



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

 ולצרףאליואתכלהמסמכיםהבאים:ועלידיהמנחה/יתהסטודנט

קורותחיים; (א

 אישורלימודים; (ב

 ;)שלהתוארהנוכחיושלתאריםקודמים(גיליונותציונים (ג

 תקצירהצעתמחקרמאושרת)נספחג'(; (ד

המלצה (ה בו/תמכתבהמלצהמהמנחהאוממרצהאחר)וביניהםמכתבי במוסדהאקדמי

 .(/יתהסטודנט/תלומד

mailto:pmi@pmi.org.il


 

 

 6 מתוך 3 עמוד

 

 

מח (ו כתלמידי קבלתם על אישור יצרפו שלישי לתואר הרשותסטודנטים ידי על קר

 לתלמידימחקרבמוסדבוהםלומדים.

 

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

לוודאכיהטופסהגיעבמועד/יתבכלמקרה,מוטלתאחריותעלהסטודנט.לקליטתהבקשה

 וכיהבקשהנקלטה.

 

עבודתהמחקריכולהלהיותבשפההעבריתאובשפההאנגלית. .1



.(2742דצמברחודשעדנתנהי.)תשובותת2742באוקטובר25תאריךההגשה: .5



הועדההבוחנת:

תבחןאתההצעות,תציגאותםהעמותהלניהולפרויקטיםחבריהנהלתשלושהועדהבת .4

.העמותהתהנהלאישורבמסמךכתוב,ותציעדירוגל

 .2 הנהלת החלטת בישראללאחר פרויקטים לניהול יקבלהעמותה /יתהסטודנט/תקבל,

 הודעהעלהחלטה.



תנאיםנוספים:

העמותהלניהולפרויקטיםלגתהנהלתלקבלמ/המודיםגבוהיםיכולללי/יתסטודנט .4

תואר.לבמהלךהלימודים פעםאחתבלבד

 .ליהולאניתןלערערעהיאסופיתהעמותההחלטתהנהלת .2

הסטודנט .2 כי יתגלה בו /הקיבל/יתבמקרה כוזב דיווח בסיס על העמותה–מלגה

 בהליכיםמשפטיים./השקוללנקוטנגדותבטלאתחלוקתהמלגהמיידיתות

אולםאינהמגבילה .1 רשימתהמוסדותאליהםיישלחהקולקוראמופיעהבנספחא',

רשאי /תהלומד/יתלסטודנטלהגישבקשהכ/תאתהרשאיםלהגישבקשהלמלגה.

 המוכרעלידיהמועצהלהשכלהגבוהה.במוסד,לתוארשניאושלישי

 .5 כל על מלגה שיקבל/תקבל במחציתהתקופהסטודנט/ית התקדמות דיווח להעביר

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

 ותה.תהעמועיון/בפוסטר/בפרסוםבעלוןהעמותהבהתאםלהחלט

עלכלסטודנט/יתשיקבל/תקבלמלגהלהעבירעותקמלאוכוללשלעבודתהמחקר .6

 לעמותהלניהולפרויקטים.
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:מוסדותלימודאקדמייםנספחא'



:אליהםמופץהקולהקוראמוכריםאקדמייםרשימתמוסדות



 גוריוןבנגב-אוניברסיטתבן 

 אילן-אוניברסיטתבר

 אוניברסיטתחיפה

 אביב-טתתלאוניברסי

 ריתבירושליםהאוניברסיטההעב

 האוניברסיטההפתוחה

 מכוןטכנולוגילישראל-הטכניון

 המרכזהאקדמירופין 

 אביביפו-המכללההאקדמיתשלתל 

 המכוןהטכנולוגיחולון 

 מכללתשנקר 

 מכללתאפקה 

 המכללההאקדמיתנתניה 

 המכללהלמנהל
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 בישראלפרויקטיםתהלניהולשלהעמולקבלתמלגה:טופסבקשה'בנספח



תאריך





שםפרטי שםמשפחה

 ת.ז.

מיקודישוב תובתכ

טלפוןניידטלפון

דוא"ל



מוסדלימוד

םשנתלימודילימודיםלתואר

נושאעבודתהמחקר







תימתהסטודנטח





שםהמנחה

מוסדאקדמי



חתימתהמנחהתאריך
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 :תקצירהצעתמחקרמאושרתנספחג'



כללי:

מודפס יוגש התקציר בגודל עמוד גבי A4על התבנית, :הבאה לפי Narkisimגופן  ,42גודל

.אינץ'4מ"מאו25במרווחשלשורהוחצי.גבולותעמוד

עמודים.0היקףהתקצירעד



:מבנהתקצירהצעתהמחקר

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

שםהמנחה,שםהמוסדהאקדמי,תאריך.

 המחקר-4פרק המחקר,מטרת שאלות המחקר, מטרות המחקר, לביצוע והמוטיבציה )הרקע

.תרומתהמחקר(

.תמציתסקירתספרותבתחוםהרלוונטי)במידהונדרש,ניתןלהתייחסלמספרנושאים(-2פרק

.מתודולוגיה)תאורשיטתהמחקרהמתוכננת(-2פרק

לביצועהמחקרעדלסיומו-1פרק לו"ז במידהוהמחקרתכניתעבודהלביצועהמחקר)תכנון .

.(כברהחל,ישלתארמהבוצעעדכה

.(APAמתמקורותמצומצמת)עלפיתקןרשי-5פרק




