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קול קורא לקבלת מענק חד פעמי
לדוקטורנטים ופוסט דוקטורנטים
מהאגודה הישראלית של קלינאי התקשורת
האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת (ע"ר) (להלן" :האגודה") מעוניינת להעניק מענק
לדוקטורנטים ופוסט דוקטורנטים החוקרים בתחום ההפרעות בתקשורת.
זכאים לפנות בבקשה לקבלת המענק מי שעומדים בכלל התנאים הבאים:
.1
.2
.3
.4

קלינאי תקשורת בעלי רישיון ממשרד הבריאות
חברי עמותת האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת המשלמים דמי חבר
סטודנטים רשומים לדוקטורט או לפוסט דוקטורט
המחקר שנערך הוא בעל פוטנציאל לתרומה משמעותית לתחום ההפרעות
בתקשורת

לבקשת המענק יש לצרף את המסמכים הבאים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

צילום תעודת זהות
טופס בקשה למענק ממולא וחתום ע"י המבקש ,או טופס מקוון שמולא במלואו.
רישיון קלינאי תקשורת ממשרד הבריאות
מכתב /אישור מאוניברסיטה ישראלית על רישום ללימודים (דוקטורט /פוסט
דוקטורט)
מכתב אישור על קבלת הצעת המחקר על ידי האוניברסיטה
תקציר של  300מילים שמתאר את הצעת המחקר וחשיבותה (על התקציר יופיע שם
העבודה ושמות הסטודנט והמנחה)
קורות חיים
מכתב המלצה מהמנחה

לוח הזמנים להגשת הבקשות:
את הבקשות יש להגיש על גבי הטופס מקוון המצוי באתר האגודה (בדף פרויקטים של
האגודה) בצירוף כל המסמכים הנדרשים במייל עד ליום  .5125/2/258בשורת נושא כותרת
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המייל יש לרשום "מענק לדוקטורנטים ופוסט דוקטורנטים" .הכתובת למשלוח המייל:
ishla@017.net.il
בקשה שלא יצורפו אליה כל המסמכים לא תדון בוועדה.
הנחיות ותנאים כלליים:
 .1לצורך בחירה בחוקרים אשר יקבלו את המענק הקימה האגודה וועדה אשר תבחן
את הבקשות ותורכב משלושה חברי ועד אגודה ושני משקיפים שהם חוקרים בכירים
בתחום הפרעות התקשורת.
 .2האגודה שומרת לעצמה את הזכות להתנות את מתן המענק בתנאים לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,ובכלל כך בהתאם לתחום המחקר ,מסלול הלימודים של החוקר,
התחשבות במענקים ומלגות קודמות אותן קיבל החוקר ,התקציב העומד לרשותה
ומספר הפונים לקבלת המענק.
 .3גובה המענק יקבע ,בין היתר ,על פי מספר הפונים והתקציב החד פעמי אותו החליט
ועד האגודה להקצות לחלוקת המענקים.
 .4מקבל המענק מתחייב:
 .aלציין על מחקרו כי המחקר נעשה בתמיכת האגודה ,וכן מתחייב להעביר
הרצאה בעניין מחקרו בכנס  /יום עיון  /השתלמות שיערך על-ידי האגודה
ובהתאם לבחירתה ושיקול דעתה הבלעדי של האגודה.
 .bמקבל המענק מתחייב להיות נוכח בטקס קבלת המענק בכנס השנתי של
האגודה ,או לשלוח נציג ,בן משפחה מדרגה ראשונה.
 .5האגודה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את המענק ,להעניקו רק לחוקר
אחד או למספר חוקרים ,וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לתקציב שיאושר על
ידי מוסדותיה של האגודה.
 .6יובהר ויודגש כי מדובר במענק חד פעמי ,והאגודה אינה מתחייבת להעניק מענק או
מענקים כאמור בעתיד ,ואין לראות בפרסום זה כהתחייבות של האגודה לחלק
מענקים כאלה או אחרים בשנים הבאות.

(השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד)
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