תקנון מלגה לסטודנט המבצע עבודת מחקר בנושא אימון אישי ()Coaching
לשכת המאמנים חרטה על דגלה את עידוד וקידום מקצוע האימון מתוך כך תומכת במחקרים בתחום האימון.
במסגרת זו ,מעניקה הלשכה מלגה לסטודנטים לתארים המתקדמים (תואר שני ושלישי) החוקרים את התחום.
הזכאות למלגה לשנת  2018תקבע על פי הקריטריונים המופיעים בתקנון זה .הגשת המועמדות לקבלת מלגה
תעשה באמצעות מילוי טפסים ושליחתם עד לתאריך המפורסם בתקנון .הזכאות למלגה תהיה על בסיס תחרותי.
עדיפות תנתן לחברי לשכת המאמנים.
מטרת המלגה הנה לסייע לסטודנטים חוקרים ולתמוך בהוצאות מחקר חיוניות לביצוע המחקר.
מטרת התקנון להבטיח פעולה על פי נהלים ברורים ומוגדרים ושקיפות של פעולת לשכת המאמנים.

פירוט המלגה המוצעת:
מלגה אחת לסטודנט/ית לתואר שני או שלישי בסכום של .3000₪
קריטריונים לקבלת המלגה
ועדת המחקר של לשכת המאמנים תקבע זכאות לקבלת מלגה זו .הוועדה תדון רק בבקשות הממלאות את
הקריטריונים ומלוות בכל המסמכים הנדרשים.
זכאים להגיש מועמדותם סטודנטים המבצעים עבודת מחקר במוסד אקדמי על פי הקריטריונים הבאים:
א.
ב.
ג.
ד.

הלימודים במוסד ישראלי המאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בשנת הגשת בקשת המלגה.
הלימודים במסלול המחייב כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה) או לימודי דוקטורט.
הצעת עבודת המחקר אושרה על ידי המוסד האקדמי והסטודנט/ית נמצא/ת בשלבים הראשוניים של ביצוע
המחקר תחת ניהולו/ה של מנחה.
הצעת המחקר בעלת תרומה למקצוע האימון.

לבקשה יש לצרף:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

טופס בקשה למלגה ממולא כנדרש וחתום.
צילום ת.ז .של מבקש הבקשה.
אישור מוסד הלימודים האקדמי על לימודים במסלול מחקרי בשנה הנוכחית.
תקציר הצעת המחקר המאושרת .
מסמך רשמי ממוסד הלימודים חתום על ידי המנחה על אישור הצעת המחקר ותחילת ביצוע המחקר.
קורות חיים של מבקש הבקשה

*חומר סרוק שיצורף לבקשה חייב להיות ברור לקריאה
קריטריונים לדירוג הבקשות
נושאי המחקר ידורגו על פי התרומה המשמעותית ביותר למקצוע האימון לדעת חברי הוועדה עדיפות תנתן לחוקרים
חברי לשכת המאמנים.

נוהל קבלת המלגה
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

מילוי ושליחת טופס בקשה למלגה ומסמכים נלווים על פי התקנון.
ועדה בת שלושה חברים מועדת המחקר של לשכת המאמנים תדון בבקשות העומדות בקריטריונים ותמליץ
על מקבל המלגה בפני הוועד המנהל של לשכת המאמנים.
אישור הוועד המנהל ופרסום ההודעה על ההחלטה .
הענקת המלגה במפגש האסיפה הכללית של לשכת המאמנים.
לשכת המאמנים שומרת לעצמה את הזכות לא לחלק מלגה אם לא יימצאו מועמדים ראויים.

תנאים נוספים
א.
ב.
ג.
ד.

סטודנט/ית יכול/ה לקבל מלגת מטעם לשכת המאמנים פעם אחת בלבד במהלך הלימודים לתואר.
החלטת הוועד המנהל של העמותה היא סופית ולא ניתן לערער עליה.
על מקבל המלגה להציג את המחקר ותוצאותיו בכנס השנתי של לשכת המאמנים או באסיפה הכללית
ובפרסום בדיוור הלשכה בהתאם להחלטת לשכת המאמנים.
על מקבל המלגה להעביר עותק מלא וכולל של עבודת המחקר ללשכת המאמנים.

ביטול מלגה

ה.

לשכת המאמנים תהיה רשאית לבטל את המלגה במקרים שמקבל המלגה יפסיק את לימודיו באוניברסיטה או
בתכנית אשר בגינה קיבל את המלגה בין מיוזמתו ובין מיוזמת מוסד הלימוד .כמו-כן ,תבוטל המלגה אם יתברר כי
ניתנה על סמך מתן מידע כוזב .בכל מקרה של ביטול מלגה ,יחויב מקבל המלגה להחזיר את הסכומים שקיבל על
חשבון המלגה בשיעורים ובמועדים שיקבעו על-ידי לשכת המאמנים.

מועד להגשת בקשות
את הבקשה למלגה ניתן לשלוח עד ליום 14/12/2018
לפרטים נוספים ולהגשת הבקשה נא לפנות לסגלית פינקלשטיין  -יו"ר ועדת המחקר והאקדמיה של לשכת המאמנים:
sigalit.finkelstein@gmail.com
נא לציין בנושא :בקשה למלגת מחקר 2018

טופס בקשה לקבלת מלגת מחקר של לשכת המאמנים בישראל
תאריך________________ :
שם משפחה______________________________ :

שם פרטי__________________________ :

ת.ז___________________________________ . :
כתובת ________________________________________ :מיקוד______________________ :
טלפון ____________________________ :דוא"ל___________________________________ :

מוסד לימוד ________________________________________ :מסלול לימודים :תואר שני  /דוקטורט
פקולטה __________________________________________ :מחלקה____________________ :
תאריך התחלת לימודים __________________ :תאריך סיום משוער__________________________:
האם הוגשה בקשה למלגה בלשכה בעבר לא  /כן

(פרטי/י) __________________________________

האם התקבלה מלגה מהלשכה בעבר לא  /כן

(פרטי/י) __________________________________

עבודת המחקר:


שם המחקר



רציונל ורקע קצר



מטרות המחקר



אוכלוסיית המחקר



שיטת המחקר



חשיבות המחקר למקצוע האימון והשלכותיו היישומיות

שם המנחה/ים ____________________________________________ :
תאריך __________________ :חתימת המנחה___________________ :
אני הח"מ מתחייב לעמוד בכל תנאי המלגה כפי שמופיעים בתקנון ובהנחיות.
תאריך_________________ :

חתימת המועמד/ת___________________ :

לתשומת לב המבקש/ת




יש לקרוא בעיון את התקנון וההנחיות
יש לצרף לבקשה את כל המסמכים כנדרש בתקנון

