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 קול קורא לקבלת מלגת מחייה ללימודי דוקטורט בפסיכומטריקה בחו"ל
 

עדה והובשטח ובאקדמיה,  - במטרה לחזק את הקהילה המקצועית של הפסיכומטריקאים בארץ
תואר ראשון או שני  לשבוגרים בזאת  מזמינה "(עדהוהוהישראלית לעידוד לימודי הפסיכומטריקה )"

 , להגיש מועמדות לקבלת מלגת מחייהבתנאים המפורטים להלן אשר עומדיםבתחומים הרלוונטיים, 
: מדידה והערכה בחינוך, פסיכולוגיה הבאים תחומיםאחד מהבבחו"ל במהלך לימוד דוקטורט 

 וענקתככלל, ובכפוף לאמור להלן, בכוונת הועדה כי . "(המלגה)" או פסיכומטריקה /מתמטיתכמותית
 .רופיתתפילנת באמצעות קרן ממומנ ההמלג ים.לשנה, במשך ארבע שנ ₪ 64,000בסך  המלג

חינוך, מדידה, הערכה ושימוש במבחנים באלו עוסקים בתיאוריה והפרקטיקה של  תחומיםיובהר כי 
רשימה של  , כוללמידע נוסף על תחומים אלומקצועיים. לתחומים רישוי והסמכה בלוגיה, וכן פסיכוב

 בנספח. יתן למצואמוסדות המציעים תוכניות לימוד רלוונטיות נ

 

 :לצורך הגשת בקשה למלגה תנאי סף מצטברים

 , ללא הגבלת גיל., גברים ונשים כאחדאזרחי מדינת ישראל .1

או תחומים  , מדעי המחשבבוגרי תואר ראשון או שני בתחומים: חינוך, פסיכולוגיה, סטטיסטיקה .2
 .דומים

 בחינוך,  : מדידה והערכהםהבאי תחומיםאחד מהלהתחיל לימודי דוקטורט בחו"ל במעוניינים  .3
 .או פסיכומטריקה פסיכולוגיה כמותית/מתמטית

 

 הגשת מועמדות:אופן 

לקבלת מלגה כמפורט במסמך זה, מתבקש לפנות באמצעות אדם המעוניין להגיש את מועמדותו  .1
 פסיכומטריקה"העדה הישראלית לעידוד לימודי ווה" לא 7.20111.01 לתאריךעד דואר אלקטרוני 

 . ICAP@nite.org.ilבכתובת 

 :לכלול את כל המסמכים והמידע שלהלןהפנייה על  .2

 .אנגליתב קורות חיים עדכניים .א

 .החובות האקדמיות בארץאישור על סיום  .ב

)בוגרי תואר  שלה היחידאשר המועמד הינו הכותב ( באנגלית מחקר )אפשרלעבודת דוגמה  .ג
 כולים להגיש עבודה סמינריונית שעשו במהלך התואר(.ראשון בלבד י

 טופסי ציונים של התארים שאותם למד/לומד המועמד.  .ד

של שני ממליצים, אשר לפחות אחד מהם הינו איש ופרטי קשר )טלפון וכתובת מייל( שמות  .ה
 .היכרות אישית במסגרת לימודיומכיר את המועמד באקדמיה, אשר בכיר סגל 

ם אה מעוניין ללמוד את התחום המבוקש?הנך מדוע  - לסוגיות הבאות אישי המתייחסמכתב  .ו
כתלמיד )במיוחד  ךמהן החזקות של? פרט מהי( –)אם כן  המבוקש התנסות בתחום ךליש 

 ךהאם יש למתכוון לעבוד לאחר סיום לימודי הדוקטורט? הנך בתחום המתמטי(? היכן 
 ?הדוקטורטבמסגרת לימודי  מעוניין לחקור נךתחום או שאלה שה

 

 המועמדותתהליך בחינת 

על סמך  ראשוניהינון תיצור קשר עם אלה שיעברו את הסהוועדה , מסמכי המועמדיםלאחר קבלת  .1
יגישו בקשה  םהמוסדות אליה בבחירתלהם ותסייע תזמין אותם לראיון, , המידע המצורף לפנייה

 . ללימודים

את המוסדות קיימים הרלוונטיים מוסדות הלימוד הלברור, מבין  יםעל המועמדמובהר כי  .2
על כמו כן,  .הספציפית ושיקולים אישייםהלימודים על סמך תכנית  וזאת ,המועדפים עליהם

ולהתחיל  , בהתאם לדרישות כל מוסד,למוסדות הרלוונטייםבאופן עצמאי לפנות  יםהמועמד
 הבקשה לקבלה ללימודים. הגשת בתהליך 

 שונות גם ביצוע של בחינותבין היתר עשוי לכלול  ימודיםהקבלה לל תהליךעדה, ולמיטב ידיעת הו .3
להיות כרוך בתשלום. למען הסר ספק, הגשת הבקשות למוסדות , וכן GRE ו/או TOEFL כגון

  נה באחריות המועמד, ועל חשבונו. יהלימודים ה

להגיש  יועל, בחו"ל באחד מהתחומים המפורטים במסמך זה במידה והמועמד התקבל ללימודים .4
 העלויות הצפויות של לימודי ןמפרט מהעדה מכתב רשמי מטעם מוסד הלימודים הרלוונטי אשר לוו

שצפוי המועמד ומה גובה המלגה והתמיכה הכלכלית כל שנות השלמת התואר, לאורך  המועמד
קבלת מכתב זה מטעם המוסד הרלוונטי הגשת הבקשה למובהר כי האחריות ל .מהמוסדלקבל 
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על המועמד בלבד. מסירת מכתב זה לוועדה מהווה תנאי הכרחי לצורך והטיפול בקבלתו מוטלת 
 המשך ההליך בעניינו. 

לפי  בל החלטה מושכלתותק ,30.12.2017 וםלי עדלידיה  שיגיעו הוועדה תבחן את כל המסמכים .5
 .בהתאם לתקציב העומד לרשותה שיקול דעתה המלא והבלעדי,

ועדה שמור שיקול דעת מלא בכל הנוגע למתן מלגות כאמור במסמך זה, לרבות בכל הנוגע ול .6
אשר יזכו למלגה, ככל  המועמדיםלבחירת המועמדים שיעברו את שלב הסינון הראשוני ובחירת 

עדה אינה מתחייבת לגבי כמות המועמדים שיזכו למלגה, ככל שיבחרו מועמדים ושיהיו כאלו. הו
 עדה אינה מחויבת לנמק את החלטתה.וכמו כן, הו המלגה שתוענק למי מהם. כאמור, או לגובה

לקבלת מסמכים ו/או פרטים נוספים. כמו כן,  מהמועמדיםעדה רשאית בכל עת לפנות למי והו
פוטנציאליים  למועמדיםעדה רשאית להפסיק הליך זה בכל מועד שהוא, וכן רשאית לפנות והו

 למועמדמהמקרים האמורים לעיל לא תצמח זכות ו/או טענה נוספים, מכל טעם שהוא. בכל אחד 
 ועדה.וכלפי ה

 

 :חובות המלגאיםתנאי המלגה ו

עדה, לפי שיקול דעתה, ומובהר בזאת כי קבלת המלגה כפופה לתנאים שונים כפי שיקבעו על ידי הו .1
 ובכלל זה לתנאים הבאים:

למען הסר ספק, אם יחול מס שקל לשנה, למשך ארבע שנים.  64,000גובה המלגה הצפוי הינו  .א
בגין קבלת המלגה הוא יחול במלואו על מקבל המלגה. אופן תשלום המלגה יקבעו על ידי 

 ועדה. וה

העוקבת לזכייה במלגה, או בשנת הלימודים הלימודים  בשנתלחו"ל מקבל המלגה יצא  .ב
 קיימת אפשרות שהתוכנית כולה תדחה בשנה בשל שלאחר מכן, בכפוף לאישור הוועדה.

תאריכים  המועמדיםימסרו לידיעת קירבת מועד סיום ההרשמה בחו"ל. במקרה זה, 
 .עדכניים

עדה(, ו)בפורמט שתקבע הו דוחות התקדמות שנתייםעדה ולומקבל המלגה ידרש להגיש  .ג
 כתנאי להמשך המימון. וזאת

ממועד לא יותר משש שנים  -בכל מקרה ו ,מקבל המלגה ידרש לחזור לארץ בסיום לימודיו .ד
 . חילת לימודיות

עדה לפעול בכל והמלגה, מכל מן וסוג שהוא, תאפשר לוכלשהו מתנאי/דרישות כל הפרה של תנאי  .2
דרך שתראה לה, לרבות )אך לא רק( לפעול להשבת מלוא הכספים שניתנו למועמד במסגרת המלגה, 

ד ולא תשמע כל טענה שהיא מטעם מקבל המלגה בקשר לכך, וזאת בנוסף לכל סעד אחר העומ
 ועדה ומי מטעמה. ולרשות ה

לקבלת מלגה במסגרת קול קורא זה מאשר בכך כי הוא מודע  תואשר מגיש את מועמדו מועמד
באופן מלא לאמור בסעיף זה, כמו גם ביתר סעיפי מסמך זה, וכי הוא מבין את כל התנאים 

כולם או  -והדרישות הכרוכים בקבלת המלגה, וברור לו כי אי עמידה באיזה מהתנאים/הדרישות
 עדה שמורות לה במלואן בעניין זה.    וחלקם, צפוי לגרום לנזק, וכי זכויות הו

 

ניתן לפנות  זה, או לגבי האפשרות ללימודי פסיכומטריקה בארץ, אמור בקול קוראבכל שאלה לגבי ה
 . ICAP@nite.org.il לוועדה במייל

 

 

 בברכה,

 :וועדה הישראלית לעידוד לימודי הפסיכומטריקהחברי ה

 ד"ר אבי אללוף, מרכז ארצי לבחינות ולהערכה

 מרום, האוניברסיטה הפתוחה-פרופ' רות בייט

 פרופ' מיכל בלר, מכללת לוינסקי לחינוך

 ד"ר צור קרליץ, מרכז ארצי לבחינות ולהערכה
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 נספח

 

 רשימת קישורים למידע נוסף:

 

 קישור אתר

National Council on Measurement in Education  http://tinyurl.com/ICAP-NCME 

 http://www.ispa.org.il אגודה הישראלית לפסיכומטריקה ה

American Psychological Association  http://tinyurl.com/ICAP-APA2 

All Psychology Career http://tinyurl.com/ICAP-APC 

Psychometric Society http://tinyurl.com/ICAP-PSYC 

ובו רשימה של מוסדות לימוד רלוונטיים  PDFקובץ 
 http://tinyurl.com/ICAP-PROG .2017ה"ב ומידע מפורט על הלימודים. עדכני ל באר
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