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קרן שלם מבקשת להנגיש את הידע האקדמי לכלל אנשי המקצוע העוסקים בתחום. 
בערבית +   סטודנטים דוברי השפה הערבית מתבקשים לכתוב גם תקציר  אי לכך, 

 ! מילות  מפתח לחיפוש בערבית. נשמח לשיתוף הפעולה שלכם

 

סטודנטים לתואר שני ושלישי המבקשים להגיש את הדו"ח המסכם באנגלית יפעלו על פי  . ד

 ההנחיות הבאות : 

הדו"ח המסכם באנגלית יוגש כפי שהוא מוגש לאוניברסיטה, למעט השער שיהיה לפי  -

 בעמודים הבאים של מסמך זה. הפורמט באנגלית המוצג 

שיכלול בקצרה ובתמציתיות  ,עמודים בעברית 10להצעה יש לצרף מסמך נוסף של לפחות  -

 1,3,4,5,7,8,9,10,12,13,14,15,18,19את סעיפים : 

  PDF -ו Word  בשני פורמטים : יש  לשלוח את הדו"ח הסופי  . ה

, סדר הפרקים והקבלה בין תוכן מבחינת מספרי עמודים תקין PDF -קובץ העל החוקר לוודא כי 

 העניינים למספרי העמודים.

 efrat@kshalem.org.il  -למייל את הקבצים יש לשלוח 

מלא הכולל את כל    כקובץ אחדאין לשלוח את הדו"ח במספר קבצים נפרדים. יש לשלוח אותו  . ו

 .ראו סעיף ד'(  ,סעיפים !  )למעט המגישים דו"ח באנגלית

ניתן להגיש או לשלוח את הדו"ח בשני העתקים  ,רק לאחר אישורה של הקרן את הדו"ח הסופי . ז

 קשיחים.

 50200 ,  בית דגן5קרן שלם, שד' מנחם בגין   –ניתן לשלוח את העותקים בדואר לכתובת  .ח 
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