The Israeli Speech Hearing and Language Association
 ishla@017.net.il www.ishla.org.ilטלפקס03-9075373 :

אוגוסט 2018

קול קורא לקבלת מענק האגודה
להתאמת /פיתוח של מבחני הערכה ואבחון
האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת מחויבת לפיתוח וקידום מקצוע ההפרעות
בתקשורת בישראל .אחד הצרכים המקצועיים הבולטים בשנים האחרונות הם זמינותם של
כלי הערכה ואבחון המותאמים לשפה העברית והערבית ,בכל תחומי ליבת המקצוע .האגודה
הישראלית של קלינאי התקשורת מעוניינת להעניק מענק להתאמה ו/או פיתוח של מבחני
הערכה ,אבחון וסינון בתחום ההפרעות בתקשורת לעברית ולערבית (להלן" :המבחנים").
זכאי לקבלת המענק הוא קלינאי תקשורת ,חבר האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת,
המעוניין להתאים /לפתח מבחן בעל תרומה משמעותית לתחום ההפרעות בתקשורת .יובהר
כי לצורך הגשת מועמדות לקבלת המענק אין צורך שבידי המועמד יהיה אישור על רכישת
הזכויות לביצוע ההתאמה /הפיתוח של המבחן .עם זאת ,העברת כספי המענק מותנית
בקבלת זכויות אלו.
לבקשת המענק יש לצרף את המסמכים הבאים:
 .1צילום תעודת זהות
 .2טופס בקשת מענק ממולא וחתום ע"י המבקש (דיגיטלית)
 .3תקציר של  300מילים שמתאר את המבחן ,חשיבותו ומקורו( .על התקציר יופיע שם המבחן,
ושם מבקש המענק .במידה וההתאמה היא חלק מעבודת תזה ,דוקטורט או פרויקט לימודי
אחר יופיע גם שם המנחה(ים))
 .4מסמך בן  3עמ' המתאר את המבחן ,אוכלוסיית היעד ,תכנית פיתוח ההתאמה לשפה
המקומית ,מה נעשה על מנת להתאימו לעברית/ערבית עד כה ,העלות הכספית הנדרשת
על מנת להתאימו ,מהן התוצאות הראשוניות אם יש ,הערכת לוחות זמנים ולמה ישמש
המענק הכספי במידה ויתקבל.
 .5קורות חיים של מבקש המענק
 .6מכתב המלצה מהמנחה במידה ויש

את טופס הבקשה ניתן למלא כאן
בקשה שלא יצורפו אליה כל המסמכים לא תידון בוועדה.
לוח הזמנים להגשת הבקשות:
את הבקשות יש להגיש על גבי הטופס המצוי כאן

(או דרך אתר האגודה>קידום

המקצוע>פרויקטים( בצירוף כל המסמכים הנדרשים עד ליום  ,15/12/2018במייל אל
 . ishla@netvision.net.ilבשורת נושא המייל יש לכתוב "בקשה לקבלת מענק
להתאמת/פיתוח מבחנים".
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הנחיות ותנאים כלליים:
 .1לצורך בחירה בקלי נאים אשר יקבלו את המענק הקימה האגודה וועדה אשר תבחן את
הבקשות ותורכב משלושה חברי ועד אגודה ושני משקיפים שהם קלינאי תקשורת חברי
האגודה ,בעלי רקע מתאים .האגודה שומרת לעצמה את הזכות להתנות את מתן המענק
בתנאים לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ובכלל כך בהתאם לתחום המבחן המותאם ,התקציב
העומד לרשותה ומספר הפונים לקבלת המענק.
 .2האגודה שומרת לעצמה את הזכות להעביר את כספי המענק ישירות לידי בעל הזכויות
המקורי במבחן ולא לידי הקלינאי ,ולקלינאי לא תהיה כל טענה בעניין.
 .3תוקף המענק הוא לתקופה של שנה .ככל ובמהלך שנה ממועד קבלת ההודעה על הזכייה לא
סיים הקלינאי את תהליך קבלת הזכויות לביצוע ההתאמה /פיתוח של המבחן ,תפקע זכותו
של הקלינאי למענק .הקלינאי יהיה זכאי לפנות לאגודה בבקשה להאריך את תוקף זכאותו
למענק ,והאגודה תהיה זכאית להחליט בעניין מחדש ולא תהיה כבולה בהחלטתה המקורית.
 .4האגודה שומרת לעצמה את הזכות לקבל תמלוגים מהמבחן אשר הותאם /פותח באמצעות
המענק.
 .5מקבל המענק מתחייב לציין על ערכת/טופס המבחן שהתאמת המבחן נעשתה בתמיכת
האגודה.
 .6מקבל המענק מתחייב שבמהלך שנה ממועד סיום עבודת הפיתוח /ההתאמה ,יעביר
וובינר/סדנא במסגרת השתלמויות האגודה ,ו /או יכתוב מאמר לכתב העת ד"ש ברש"ת.
 .7מקבל המענק מתחייב להיות נוכח בטקס קבלת המענק בכנס השנתי של האגודה ,או לשלוח
נציג ,בן משפחה מדרגה ראשונה.
 .8גובה המענק יקבע ,בין היתר ,על פי מספר הפונים והתקציב החד פעמי אותו החליט ועד
האגודה להקצות לחלוקת המענקים.
 .9האגודה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את המענק ,להעניקו רק למועמד אחד או
למספר מועמדים ,וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לתקציב שיאושר על ידי מוסדותיה
של האגודה.
 .10יובהר 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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