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 תאריך הגשה פנימי ברשות המחקר:

מניסיון של שנים קודמות מומלץ להעביר את  - meitalshay@tauex.tau.ac.il: לכתובת .5.178בדוא"ל:  .א

הקבצים לבדיקה מקדימה בכדי לא להסתכן בפסילת הבקשה ע"י משרד המדע. מפאת ריבוי הפניות ייתכן 

 בגלל העומס הצפוי.  ובקשות שיוגשו לאחר תאריך זה לא ייבדקו

       (:MB 20קבצים עד  5סה"כ בהגשה דרך הדוא"ל יש לשלוח את הקבצים באופן הבא )
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 אישור תכנית המחקר לדוקטורט )למשתלם לתואר שלישי(. .ג

 דוקטורט(.-אישור המעיד על סיום התואר השלישי )למשתלמים לפוסט .ד

 קורות חיים. .ה

 העתקי תעודות של תארים אקדמיים. .ו

 במקרה של ניסויים קליניים בבני אדם, בעלי חיים, צמחים מהונדסים, או בבתי ספר. -אישורי וועדות  .ז
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חוקר אשר אינו מעוניין להעביר את . )pdfכקובץ אחד סרוק או כקובץ  הישיר של המשתלם(. ההמלצות יישלחו 
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  שימו לב:

המשתלם יקדיש את עיקר זמנו למחקר שאושר לו במסגרת ההסכם ולא יעבוד בעבור תמורה כספית או תמורה בשווי  .א
ועיות בסמסטר בתפקידי הוראה או הדרכה במוסד בו הוא שעות שב 8כסף, למעט עבודה בשכר בהיקף שלא יעלה על 

 בתחום המדעים )תעודת הוראה(, וזאת .B.Edשעות שבועיות לצורך שילוב לימודים לתואר  8לומד או עבודה בהיקף של 
 לאחר שקיבל את אישור המשרד מראש.

 התקשרותשעות במהלך תקופת ה 100המשתלם לתואר שלישי יבצע פעילות התנדבותית בהיקף של  .ב

 .אין המשתלם רשאי לקבל מימון ממשלתי נוסף .ג

 למד לתואר שלישי. תלם אינו מקיים את ההשתלמות במעבדה או במחלקה בהןהמש .ד
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