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קול קורא לקבלת מלגת פוסט-דוקטורט בפסיכומטריקה בישראל
הוועדה הישראלית לעידוד לימודי הפסיכומטריקה מזמינה בזאת בעלי תואר שלישי (או תלמידי דוקטורט בשנתם
האחרונה ללימודים) ,אשר עומדים בתנאים המפורטים להלן ,להגיש מועמדות לקבלת מלגת פוסט-דוקטורט בישראל.
המלגה מיועדת לעוסקים בתחומים פסיכומטריים כגון :תיאוריה ופרקטיקה של מדידה ,הערכה ושימוש במבחנים
בחינוך ,בפסיכולוגיה ,וכן במיון ,רישוי והסמכה לתחומים מקצועיים .המטרה היא לקדם את התחום באקדמיה
בישראל ובארגונים נוספים וזאת ע"י מתן מענה של מומחים בתחום בו יש כיום מחסור גדול.
השנה תעניק הוועדה  2מלגות פוסט-דוקטורנט (המלגה במימון קרן פילנתרופית) .מהות המלגה היא תמיכה בבוגרי
תואר שלישי במהלך התמחות של עשרה חודשים בארגון העוסק בפסיכומטריקה .הוועדה תעניק למתמחה מלגה
בגובה של  ₪ 3,000לחודש ,והארגון בו תתבצע ההתמחות יבצע מימון תואם ( )matchingשל עוד  ₪ 1,500לחודש,
סה"כ  ₪ 45,000לעשרה חודשים .המועמדים למלגה צריכים לאתר ארגון מתאים שמסכים להעסיקם על פי תנאי
ההתמחות ולהגיש בקשה לוועדה על פי ההנחיות המפורטות למטה .המועד האחרון להגשת הבקשה למלגה הוא
.11.11.21
מי רשאי להגיש בקשה למלגה?
אזרחי מדינת ישראל ,גברים ונשים כאחד ,ללא הגבלת גיל.
.1
תלמידי דוקטורט (בשנתם האחרונה ללימודים) או בעלי תואר שלישי (מחמש השנים האחרונות) בתחומים:
.2
חינוך ,פסיכולוגיה ,סטטיסטיקה ,כלכלה ,מדעי המחשב או תחומים דומים.
מועמדים שלא קיבלו מלגה מהוועדה בעבר.
.3
מועמדים שקיבלו הסכמה עקרונית לביצוע ההתמחות בארגון המיועד.
.4
תנאי סף לארגונים בהם אפשר לבצע את ההתמחות
ארגונים בישראל העוסקים ,או שיש בהם יחידה שעוסקת ,במחקר תאורטי או יישומי בתחום הפסיכומטריקה
.1
(מדידה ,הערכה ושימוש במבחנים בחינוך ,בפסיכולוגיה ,במיון ,רישוי והסמכה) .רשימה של ארגונים רלבנטים
מופיעה בסוף המסמך.
ארגונים המעסיקים מעל  20עובדים ,וביניהם לפחות פסיכומטריקאי בכיר אחד בעל תואר דוקטור אשר ישמש
.2
כמנחה למתמחה.
לארגון יש תפקיד מוגדר עבור המתמחה במסגרת פרויקט קיים ,הנמשך לאורך כל תקופת ההתמחות.
.3
חובות המלגאים:
מקבל המלגה יחל את ההתמחות תוך חצי שנה ממועד הזכייה במלגה ,או מאוחר יותר ,בכפוף לאישור הוועדה.
.1
היקף ההתמחות הוא כ 20 -שעות שבועיות.
.2
לאחר שלושה חודשי התמחות ,מקבל המלגה יידרש להגיש לוועדה דוח התקדמות כתנאי להמשך המימון.
.3
בסיום ההתמחות ,מקבל המלגה יידרש להגיש לוועדה דוח מסכם.
.4
הגשת מועמדות:
אדם המעוניין להגיש את מועמדותו לקבלת מלגה כמפורט במסמך זה ,מתבקש לפנות בהקדם האפשרי
באמצעות דואר אלקטרוני אל "הוועדה הישראלית לעידוד לימודי הפסיכומטריקה" בכתובת
 .ICAP@nite.org.ilהתאריך האחרון להגשת המועמדות הוא 11.11.2021
.1

על הפנייה לכלול את כל המסמכים והמידע שלהלן:
קורות חיים עדכניים באנגלית או בעברית.
א.
אישור על סיום תואר שלישי (לתלמידי דוקטורט -אישור שנותר להם רק להגיש את התיזה).
ב.
שמות ופרטי קשר (טלפון וכתובת מייל) של שני ממליצים ,אשר לפחות אחד מהם הינו איש סגל בכיר
ג.
באקדמיה ,אשר מכיר את המועמד היכרות אישית במסגרת לימודיו.
מכתב תמיכה מהארגון בו המועמד מעוניין לבצע את ההתמחות .במכתב יצוין שם הארגון ,שם ותפקיד
ד.
של המנחה ,פרטים על הפרויקט המיועד למתמחה ועל תפקידו בפרויקט.
מכתב אישי המתייחס לסוגיות הבאות – מדוע הנך מעוניין לצאת לפוסט-דוקטורט בתחום המבוקש?
ה.
האם יש לך התנסות בתחום המבוקש (אם כן – פרט מהי)? מהן החזקות שלך כתלמיד וכחוקר? במה
הנך מעוניין לעסוק לאחר סיום הפוסט-דוקטורט?

.3

הוועדה תיצור קשר עם מועמדים שיעברו את הסינון הראשוני ותזמין אותם לראיון.

.4

הוועדה תבחן את כל המסמכים שיגיעו לידיה עד ליום  15.12.21ותחליט מי יהיו מקבלי המלגה.

בכל שאלה לגבי האמור בקול קורא זה ,ניתן לפנות לוועדה במייל .ICAP@nite.org.il
בברכה,
חברי הוועדה הישראלית לעידוד לימודי הפסיכומטריקה
ד"ר אבי אללוף ,מרכז ארצי לבחינות ולהערכה
פרופ' מיכל בלר ,מכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר חגית גליקמן ,הרשות הארצית למדידה והערכה
ד"ר צור קרליץ ,מרכז ארצי לבחינות ולהערכה
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