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בקשות למלגה לתואר שני ולתואר שלישי  הגשתקול קורא ל

 2020 בתחום הבטיחות בדרכים לשנת

מלגות לתלמידי תואר שני ותואר  ) מעוניינת להעניק"הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (להלן: "הרלב"ד

גמר, בעלי אופי יישומי,  שלישי שתחום מחקרם הוא בטיחות בדרכים. המלגה מיועדת למחקרים ופרויקטי

 בטיחות בדרכים.במובהק  באופןהדנים 

גמר בתואר שני, וסך של  פרויקטלתלמידי מחקר לתואר שני או לכותבי ₪  12,000 הרלב"ד תחלק מלגות בסך של

מלגות  10יהיה עד  שיינתןסך המלגות  באופן חד פעמי.לתלמיד לתלמידי תואר שלישי. המלגה תינתן ₪  25,000

 ובכפוף לתקציב שיוקצה לשם כך. 

 הגשת הבקשות למלגה

ידי סטודנט לתואר שני או ע"י סטודנט לתואר שלישי במוסד מוכר להשכלה גבוהה, לפי -הבקשה תוגש על .1

 , המבצע מחקר בתחום הבטיחות בדרכים.1958 -חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח 

מדעי החברה,  שני ושלישי בכל הפקולטות והחוגים של מדעי ההנדסה,המלגה פתוחה ללומדים לתארים  .2

 ובריאות ומדעים מדויקים. משפטים, מדעי החייםמדעי הרוח, 

 . לפנייה זו כנספח א'המצורפים  ,הבקשות יוגשו לרלב"ד על גבי טפסים המיועדים למטרה זו .3

 : הבקשה למלגה תכלול .4

 מילים.  250תקציר של עד  •

צרה, מטרת המחקר, שיטות הכוללת: נושא המחקר, סקירת ספרות ק הצעת מחקר מפורטת •

ת ומקור ,כנית עבודה מפורטת, לוח זמנים לביצוע, פירוט של התקציב הדרוש למחקרהמחקר, ת

 .מקורותהמימון ורשימת 

o הצעת מחקר מאושרת על ידי מנחה העבודה.תלמידי תואר שני מחקרי : 

o עת פרויקט מאושרת על ידי מנחה העבודה.: הצלתלמידי תואר שני שלהם פרויקט גמר 

o ('שלב א) מתווה הצעה מאושר על ידי לתלמידי תואר שלישי לפני אישור הצעת המחקר :

 מנחה העבודה.

o ('שלב ב) הצעת מחקר מאושרת על ידי לתלמידי תואר שלישי לאחר אישור הצעת המחקר :

 הוועדה המלווה.

 לבטיחות בדרכים.  הסבר לגבי חשיבות העבודה •

 העבודה.האקדמי של מנחה האחד מהם מ, ששני מכתבי המלצה •

 גיליון ציונים רלוונטי אחרון. •

 קורות חיים. •

 טפסים להגשת בקשה למלגה.  את הטפסים המתאימים ניתן למצוא באתר האינטרנט של הרלב"ד •
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בצי מידע המנוהלים במשטרת ישראל, הנהלת בתי לעשות שימוש בק מבקש/תון/ת הומתכ במחקרים בהם .5

המשפט, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף אחר, יש לצרף להצעת המחקר את האישורים של 

 המשרדים הנוגעים בדבר, המאפשרים לסטודנט לעשות שימוש בקבצי מידע אלו לצורכי המחקר.

 להערכת הבקשות למלגה אמות מידה

 תדון רק בבקשות לביצוע מחקרים בנושא בטיחות בדרכים. ועדת שיפוט מקצועית 

 בהתאם לאמות המידה הבאות: הבקשות ייבחנו וידורגו 

 .  30% – התאמת המטרות, המתודולוגיה ושיטת העבודה לנושא המוצע – המחקר המוצע מתודולוגיית .1

 . 10% – חדשנות ומקוריות של המחקר המוצע .2

לוח איסוף הנתונים, של המחקר וסיכויי השגת יעדיו, מבחינת סבירות תכנית העבודה,  ביצועויכולת  .3

 .30% – הזמנים והתקציב

  30% –של המחקר המוצע בעל אופי יישומי  מידת היותו .4

 התקשרות הסכם

הסכם , בכפוף לחתימתם על סטודנטים שבקשותיהם תאושרנה תישלח הודעה על זכאותם למלגהל

 . ההתקשרות

 .'בנספח  -מצ"ב הסכםהתקשרות ייחתם בין הסטודנט לבין הרלב"ד. דוגמת  הסכם

 דרישות ממקבלי המלגה

הרלב"ד תהיה אם , בפורומים לכל היותר) 5( להציג את ממצאי מחקריהם בפורומים שונים של הרלב"ד .1

 מעוניינת בכך.

 תהיה מעוניינת בכך. הרלב"דאם שעות לרלב"ד בתחום ההתמחות, ב 10להקדיש  .2

 הרלב"ד תהיה מעוניינת בכך.אם עמודים) ולפרסמו באתר הרלב"ד, ב 10לכתוב תקציר לעבודה (עד  .3

 סטודנט לתואר שני מתחייב להעביר לרלב"ד עותק סופי של התזה/ פרויקט גמר בתום העבודה.  .4
 שרת.סטודנט לתואר שלישי מתחייב להעביר לרלב"ד עותק סופי של הצעת המחקר המאו 

 :הנחיות להגשת בקשות למלגה

 12:00, בשעה (י"ט חשוון תשע"ט) 17.11.2019ראשון,  את הבקשות לקבלת המלגה ניתן להגיש עד ליום

 .yaelh@rsa.org.ilבאמצעות דוא"ל לד"ר יעל הדר 

 . 02-6333605יש לוודא קבלת הבקשה, על כל מסמכיה באמצעות דוא"ל או בטלפון 

 בקשה שתגיע לאחר המועד האחרון כאמור לעיל לא תובא כלל לדיון. 

הרלב"ד שומרת לעצמה את הזכות שלא לדון כלל בבקשות שלא יכללו את כל המסמכים הנדרשים או לבקש 

 השלמה של פרטים לפי שיקול דעתה.

שומרת לעצמה את הזכות להיענות לבקשות כולן או חלקן או שלא להיענות לאף אחת מהבקשות  הרלב"ד

 לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 .yaelh@rsa.org.il אל נציגת אגף מחקר ברלב"ד ד"ר יעל הדר בדוא"ל  לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות
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