
 

 

( יוצאי אתיופיה)שלישי ופוסט דוקטורט , ש מנחם בגין לתלמידים לתואר שני"מלגה ע
(2018)משרד המדע -ט "לשנת תשע  

 
משרד קורא" כפי שפורסמו על ידי  טופס זה משמש ככלי עזר בלבד ואין בו כדי להחליף את ההנחיות וה"קול

 . המשרדשפורסם על ידי  "קול קורא"את הבעיון  יש לקרוא . המדע והטכנולוגיה

 
 .2018ביולי,  5 חמישי, יום :תאריך ההגשה האוניברסיטאי

 
לתשומת לבכם תאריך זה שונה מהתאריך המופיע ב"קול קורא". תאריך ההגשה האוניברסיטאי הפנימי הוא 

 התאריך המחייב והסופי. 
 

אל למדור קרנות ומלגות   בדוא"ליש להעביר את כלל המסמכים הדרושים  :אופן ההגשה

danaav@tauex.tau.ac.il  מדור משרד של החומר שנשלח במייל ב תקים קשיחיםהע  3בנוסף יש למסור
 .221קרנות ומלגות, בניין הסנאט קומה ב' חדר 

 

  מניסיון של שנים קודמות מומלץ להעביר את הקבצים טרם המועד הסופי על מנת לוודא כי כל
 החומר מוכן להגשה. 

 
 :שליחת המסמכים בדוא"ל

 

ובגופן  12בגופן עברית אריאל  ולהגישם. MB20קבצים שגודלם הכולל לא יעלה על  חמישהיש לצרף 
 .1.5במרווח שורות מינימאלי של .Times New Roman -12אנגלית 

 
 מסודרים באופן הבא )במדויק(:על הקבצים להיות 

 
 : טופס בקשה 1קובץ מס' 

  בפורמטpdf  או בפורמטWord )לדעת לצרף לבקשה מסמכים נוספים אשר מומלץ  – )לא סרוק

 עשויים לסייע בהערכת הבקשה.  משתלםה

 
 

 
 תכנית המחקר באנגלית : 2קובץ מס' 

 

  פורמטpdf  אוword – לא סרוק. 

   ניתן לצרף בנוסף נספח עם (. רשימת פרסומים, ובנוסף רשימה ביבליוגרפית)עמודי תוכן  5עד

 .תמונותגרפים או 

 
 (בעברית ובאנגלית)תקציר המחקר : 3קובץ מס' 
 

  כקובץword   אוpdf – לא סרוק . 

  מילים לתקציר 200עד 
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 מסמכים אישיים :4מס'  קובץ
 

צילום תעודת זהות / מסמך המעיד על היות המציג אזרח ישראלי, תושב קבע או בעל מעמד עולה  .1

 )כמוגדר במשרד הפנים(.

צילום תעודת זהות  :)לדוגמא יוצא אתיופיה, כהגדרתו לעיל שתלםהמהמעיד על היות  צילום מסמך .2

 .של אחד ההורים בה מצוין מקום הלידה(

 .את ההשתלמות משתלםבצע הימהמוסד בו )או אישור רישום ללימודים( אישור לימודים  .3

הגורם המוסמך במוסד. למען הסר ספק, יובהר כי המנחה או מטעם תכנית המחקר הגשת אישור  .4

 בתוכנית זו. םלהיכלל גם היכולים אשר תכנית המחקר שלהם, כבר אושרה ע"י המוסד,  משתלמים

 קורות חיים. .5

 )אם ישנם(. העתקי תעודות של תארים אקדמיים .6

המעיד על סיום התואר השלישי או אישור הגשת עבודת אישור  –למשתלם לפוסט דוקטורט  .7

 הדוקטורט. 

 של המועמד, כולל מאמרים שנשלחו לפרסום או שנמצאים בדפוס וטרם פורסמו. רשימת פרסומים  .8

בעלי חיים, צמחים מהונדסים, או בבתי במקרה של ניסויים קליניים בבני אדם,  -אישורי וועדות  .9

 ספר.

 .לתואר ראשון, שני ושלישי )ככל שישנם(  גיליונות ציונים .11

 

 מכתבי המלצה:: 5' קובץ מס

 
 כאשר ניתן כי אחת מהן תהיה מטעם , המלצות 2נדרשות מינימום ) ועמדמכתבי המלצה על המ

)חוקר אשר אינו  .pdfההמלצות יישלחו כקובץ אחד סרוק או כקובץ  (. ועמדהמנחה הישיר של המ

  הבקשה ישלח את המלצתו ישירות אל /תמעוניין להעביר את קובץ ההמלצות באמצעות מגיש

 (.au.ac.ildanaav@tauex.tבכתובת: )נא לציין שם מועמד + שם המלגה בנושא המייל(  המדור 
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 :לתנאים המופיעים ב"קול קורא" ובכללם םנא תשומת לבכ
 

  מי שהוא או אחד מהוריו נולד  –המשתלם הינו יוצא אתיופיה; לעניין זה "יוצא אתיופיה" משמעו

 באתיופיה.

 

 :תואר שני
 

 .המועמד הינו סטודנט מן המניין במסלול מחקרי בו נדרשת הגשת תזה א. 

 .לקבל מימון ממשלתי נוסףאין המשתלם רשאי  .ב

 

 תואר שלישי ופוסט דוקטורט:

 .המשתלם יקדיש את עיקר זמנו למחקר שאושר לו במסגרת ההסכם  .א

 .שעות במהלך תקופת ההתקשרות 50המשתלם יבצע פעילות התנדבותית בהיקף של  .ב

 .אין המשתלם רשאי לקבל מימון ממשלתי נוסף .ג

 
 
 
 
 


