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 פרלה וסמואל רובינשטיין                                        אלין בית נועם 

 

 קול קורא

                                                                                                                                        

 להגשת מועמדות למלגות ע"ש פרלה וסמואל רובינשטיין ללימודי מוגבלות ועיצוב אוניברסלי

 המלגות מיועדות לתלמידי תואר שני ושלישי

 במוסדות להשכלה גבוהה
 

די מוגבלות עמותת אלין בית נועם מעודדת מחקר והוראה באוניברסיטאות ובמכללות בתחומים לימו
(Disability Studiesועיצוב אונ )אברסי( ליUniversal Design אשר על כן, מכון ההכשרה והמחקר של .)

 העמותה מעניק מלגות מחקר תחרותיות לסטודנטים העוסקים בנושאים רלוונטיים. 
 

 המלגות מנציחות את זכרם של פרלה וסמואל רובינשטיין
 

 , ש"ח.10,000מלגות תחרותיות בגובה של עד בשנת תשע"ה המכון יעניק עד שש 
 

הקריטריונים לבחירת הזוכים במלגה הם עיסוק מחקרי מוכח של המועמד/ת באחד התחומים הנ"ל, 
 נות אקדמית.ת לקידום הידע בתחומים אלה ומצוירלוונטיות המחקר המוצע על ידי המועמד/

 
 ההצעות יוערכו וידורגו על ידי ועדת המלגות של המכון.

 
יה במלגה והשני לאחר הגשת דו"ח המחקר יהאחד בעת ההודעה על הזכ –המענק יינתן בשני חלקים שווים 

המסכם ואישורו על ידי ועדת המלגות. דו"ח המחקר המסכם יוגש לועדת המלגות בתוך שנתיים מיום קבלת 
  יל  התשלום הראשון. יש לשלוח את הדו"ח כצרופה במייל לדר' פנינה שטינברג בכתובת המי

noam.org.il-research.institute@beit מילה בעברית )לא כולל מקורות,  5,000-2,500. הדו"ח יכלול
 טבלאות ותרשימים(, וילווה במכתב מהמנחה המאשר את הדו"ח.

 
 או שלישי במוסד מוכר להשכלה גבוהה. רשאים להגיש מועמדות תלמידים ותלמידות תואר שני 

 
. ההגשה תכלול קורות חיים ורשימת פרסומים ) אם קיימת ( , תקציר 30.4.2015 יש להגיש מועמדות על ליום

מילה בעברית(, אישור לימודים במוסד מוכר להשכלה גבוהה, המציין את תחום הלימוד,  600הצעת מחקר )עד 
מצורף לדואר   PDFת כקובץ העבודה. יש להגיש את המועמדו ומכתב המלצה אינפורמטיבי ממנחה/ת

 noam.org.il-research.institute@beitאלקטרוני בכתובת:  
 
 

 : מתחייב/ת המלגאי

 נועם בית אלין של המחקר מכון במסגרת את העבודה להציג 

 המתבססים על העבודה ופרסום הצגה ולהקדש פרלה וסמואל רובינשטיין בכל למכון קרדיט לתת 
  בתמיכת המלגה שתעשה

  מקבלי כל ישתתפו בה נועם בית אלין של המחקר במכון שתתקיים מחקר/קריאה בקבוצת להשתתף 
 .אוניברסאלי ועיצוב מוגבלות לימודי בתחומי ושתעסוק נוספים וחוקרים המלגות
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