
 
 

 
 מלגות מחקר ע"ש סלינסקי

 במחקר עיוני ויישומי בפסיכואנליזה ובנושאים נלווים

 
 
זבון ימעמרכז זיגמונד פרויד מלגות מחקר מציע  (2018) חע"שנת הלימודים תשב

אוריה יהקשור לתהעוסקים במחקר עיוני ויישומי סלינסקי לחוקרים צעירים 

 ליטית.הפסיכואנ

מרכז פרויד  .$ 3,000 – 1,500 לשלוש מלגות בסכום שלמלגה אחת בין  והשנה יינתנ

 מאגרי מידע.ו מחשב, ספרייהגישה ל –לרשות החוקרים תשתיות לעבודה יעמיד 

וניברסיטה העברית בלבד. בעדיפות המלגות ע"ש סלינסקי מיועדות לתלמידי הא

שהצעת המחקר שלהם אושרה.  טלתלמידי מחקר לדוקטור ראשונה יינתנו המלגות

 עבודת גמר שהצעתם אושרה. הכותביםתלמידי מוסמך ייה לפות שנבעדי

 

-מרכז זיגמונד פרויד מעודד חקירה בכלים ומושגים פסיכואנליטיים, בהקשרים בין

נושאים ה לענוסף חברתיים, תרבותיים והיסטוריים,  תחומיים, ובנושאים פילוסופיים,

התחומים במדעי הרוח, המלגות לחוקרים מכל מיועדות הקליניים. בהתאם לכך, 

 החברה והטבע שעושים שימוש ברעיונות, מתודות ומושגים פסיכואנליטיים.

 

לפי תשקול ותדרג אותן לפי רמתן העיונית והמחקרית, ו ,ועדהתעריך  את ההצעות

בחשבון נכונות המועמדים  תובאמקוריות השימוש במושגים הפסיכואנליטיים. כן 

 לגה.להקטין תעסוקתם בעקבות קבלת המ

 

 הוראות להגשת הבקשה למלגה

 שיכלול: עמוד שערא. 

 "ז.תמגיש ההצעה בעברית ובאנגלית ומספר שם  .1

 נייד ודוא"ל.ה הטלפון פרמסבבית ובעבודה,  הטלפון פרכתובת, מס .2

 הטלפון. פרמתבצע המחקר ומס בהשם המחלקה באוניברסיטה ש .3

 שם העבודה המוצעת בעברית ובאנגלית. .4

 בעברית ובאנגלית.שם מדריך העבודה  .5

מועמד בעבר ובהווה. יש קה המפרטת את גובה התמיכה במחקר ו/או בפס .6

קש תמיכה נוספת ממקור אחר יש ילציין את מקור התמיכה. אם התלמיד ב

 ,בהם קיבל מלגה ממקור כלשהו לתואר הנוכחישהחודשים  פרלציין את מס

 גובהה.את ו

 וסמכת של המחלקההרשות המ ל ידימשפט המפרט אם ההצעה התקבלה ע .7

 אוניברסיטה )נא לצרף אישור רשמי(.או ה

 

 



 

בו נמצאת העבודה בעת הגשת הבקשה, ותאריך משוער שהשלב המחקרי  .8

 לסיומה.

 

 יכלול:גוף ההצעה  .ב

נטית, אורטי להצעה, הספרות הרלוויפרק המתאר את הרקע הת מבוא: .1

תוצג  כןמחקר. כמו סיכום תוצאות מבחן מוקדם )אם קיימות( והשערות ה

 בפרק זה הזיקה שבין נושא המחקר והפסיכואנליזה.

פרק המתאר את שיטות המחקר, את המדגם שייחקר ואת הכלים   שיטה: .2

)ציוד, שאלונים וכו'( שיהיו בשימוש אם מדובר במחקר אמפירי, או את 

 שיטת העבודה המוצעת במחקר עיוני.

 כרים בהצעה.שתכלול את הספרים והמאמרים המוז רשימה ביבליוגרפית: .3

 

 מכתב המלצה מהמדריךג. 

     

 תנוצל המלגה לקידום עבודת המחקר שבהןפירוט הדרכים ד. 

 

 מועד הגשה

  של מרכז פרוידהדוא"ל  לכתובת PDFבקובץ  1.3.2018עד ה  קשה יש לשלוחבאת ה

msfreud@mscc.huji.ac.il 

 "last name _ first name_ עם הכותרת "מלגת סלינסקי

 
דרך המייל  מרכז פרויד תרכז, מיכל בן לביאללפרטים נוספים ובירורים ניתן לפנות 

 יל.לע המצויין
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