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 מלגות לעידוד נשים - CHUTICKקרן 

   

מלגות  ז"עבאוניברסיטת תל אביב יעניקו בשנת תש  והפורום ללימודי נשים  CHUTICK  קרן
 המיועדות לעידוד סטודנטיות העוסקות במחקר של/על נשים.

 

אביב אשר -המלגות תוענקנה לתלמידות לתואר שני או שלישי באוניברסיטת תל

  .וקוויריות מחקרן קשור בנשים, מגדר או תיאוריות פמיניסטיות

 

עדיפות תינתן לסטודנטיות עם נזקקות לפי קביעת הקרן, המלגות מיועדות לנשים בלבד. 

 כלכלית.

 
 זכאות להגשה:

 כללי

 המלגה מיועדת לתלמידות מחקר לתואר שני ושלישי באוניברסיטת תל אביב.     ·

 למי שסיימה את לימודיה. המלגה אינה פתוחה     ·

 ניתן להגיש בקשה המבוססת על אותה הצעה/שלב בעבודה פעם נוספת במקרה של    ·

 . לא יותר מפעמיים סך הכלדחייה, אבל 

ניתן להגיש פעם שלישית לאחר שתי דחיות רק אם השתנה התואר, או אם שונה     ·

מעותי בעבודה שלא לחלוטין נושא עבודה שלא קיבלה מלגה, או אם חל שינוי מש
 קיבלה מלגה בתבניתה הקודמת. 

תלמידה שקיבלה מלגה בתואר השני תוכל לפנות בבקשה למלגה נוספת רק כתלמידת     ·

 דוקטורט. לא יוענקו שתי מלגות במהלך אותו תואר.

  

: ניתן להגיש בקשה רק על סמך הצעה לעבודת גמר שאושרה תלמידות תואר שני  א.

בועדת ההוראה הרלבנטית (של החוג או של בית הספר). לבקשה יצורף אישור של 

הועדה, וכן המלצה של המנחה. בהמלצת המנחה יש לציין את השלב בו מצויה 

העבודה (הצעה שזה עתה אושרה; שלב מתקדם במחקר; ראשית כתיבה; שלב 
 –תיבה; לקראת סיום העבודה). במידה ואין נוהל אישור ועדת הוראה בחוג מתקדם בכ

   תוגש הבקשה עם המלצת המנחה בלבד אשר תציין/יציין זאת במפורש.

 
 

: יכולות להגיש תלמידות שלב ב', וכן תלמידות שלב א' תלמידות תואר שלישי   ב.

שהצעתן אושרה על ידי המנחה והוגשה לועדת תלמידי המחקר של החוג או בית הספר 

או הפקולטה, כמקובל במסגרת בה היא לומדת.  תלמידות שלב ב' יצרפו את אישור 

ת הועדה. תלמידות שלב א' יצרפו לבקשה אישור המנחה שההצעה הוגשה לועד

 תלמידי המחקר הרלוונטית. 

  



 תיק הבקשות יכלול:

 (מצ"ב כאן)  טופס בקשה למלגה .1       

   קורות חיים  .2       

 פרטים על עבודת המחקר שיכללו את הסעיפים הבאים:  .3       

נושא העבודה, שאלת המחקר, שיטות המחקר, תאור קצר של ממצאים (אם העבודה 
רשימה לצרף השערות) ו  וט של ממצאים ראשונים ו/אוריפיש לציין  –בראשיתה 

 . (עד עמוד וחצי) ביבליוגרפית נבחרת

את  בלבד לסכם בשלושה עמודיםיש : אין לצרף את הנוסח המלא של הצעות המחקר

רשימה הביבליוגרפית לא נכללת במניין המכסה של שלושה (ה ייחודואת ונושא המחקר 

את לחקר נשים ומגדר ולהסביר של המחקר להדגיש את חשיבותו יש  .)עמודים

  הערות שוליים).לעשות שימוש ב איןהתיאוריות ו/או שיטות המחקר (

הפורום ללימודי תיבת הדואר של ההמלצה תישלח ישירות למכתב המלצה של המנחה.  .4      

 . חתומהבמעטפה  ,נשים
  

עותקים, כל אחד מהעותקים  ארבעהיש להגיש את החומר (למעט מכתב ההמלצה) ב

הזוכות  .קלסרתיוק בתוך ) שמתאימה לעם חורים בצד ניילונית שקופה ("שמרדף"ב

 המלגה.כספי להגיע לטקס הענקת המלגות לשם קבלת  חייבות

 

ת הועדה יתנו ו(הודעות החלט 2017בינואר  1-' האמועד אחרון להגשת הבקשות: יום 

 ).2017 חודש מרץבסוף 

 
בניין , הפורום ללימודי נשים  :תיבת הדואר של יש להפנות אל ההמלג בקשות לקבלת

משותף לד"ר טל דקל, ראשת הפורום ללימודי הזה (התא  אוניברסיטת תל אביב, רוזנברג

 .נשים)

 

 

נבקש להדגיש שהפורום ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב חורת על דגלו ערכים של 

ממגוון קבוצות החברה ולכן גם הרכב הוועדה לבחירת המלגות  ישקף מגוון וייצוג הולם לנשים 

 עקרון זה.
 

                                                                                     

 בברכה

  

 טל דקלד"ר 

 יו"ר ועדת המלגות 

 הפורום ללימודי נשים 

 



 

 תשע"ז - טופס בקשה למלגת צ'וטיק

  

 ______________________________________   שם

  
 ________________________________  ת.ז.

  

 __________________________________  כתובת

  

           __________________________________ 

  

            __________________________________ 

  
 _________ __________________________  דוא"ל

  

 _____________________  טלפון סלולרי     טלפון ____________________

  

 לאיזה תואר _____________  _____________________________  חוג לימודים נוכחי

  

 תואר אקדמי קודם ואיפה ניתן _____________________________

  
 ____________________________________________________  שם העבודה

  

_____________________________________________________________ 

  

 _________________________________________  שם המנחה

  

                   _________________________________________ 

  
 ___________________________________________________  פרסים/מלגות

  

______________________________________________________________ 

  

______________________________________________________________ 
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