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 קול קוראהנחיות ל
 ע"ש יצחק נבוןלמלגות להגשת בקשות 

 המתגוררות בפריפריה חברתית כלכלית לתואר שלישי ותלסטודנטי
 2020-2019 פ"לשנת תש

 
 למלגות ע"ש יצחק נבוןלהגשת בקשות  משרד המדע, הטכנולוגיה והחללמצ"ב קול קורא מטעם 

 .לסטודנטיות לתואר שלישי המתגוררות בפריפריה חברתית כלכלית
 

 : )בנוסף על הכתוב בקול קורא מטעם משרד המדע( קריטריונים להגשה

 10/2019-9/2020) פ"להיות משתלם בטכניון בעל חודשי מלגה לכל שנת תש תעל המועמד ,
 , לפחות.כולל(

 מנות ומעלה 4להיות מלגאי בגובה של  תעל המועמד. 

 הגשת התיאור התמציתי לביה"סלהיות לאחר  תעל המועמד. 
 

 מלגה זו בנוסף למלגה ע"ש או בנוסף למלגה חיצונית אחרת.שימו לב: לא ניתן לקבל 
 

 :)בנוסף על הכתוב בקול קורא מטעם משרד המדע( הערות לגבי המסמכים להגשה
האישור  :3+4( 3ד ) סעיף  -בקול קורא של משרד המדע בסעיף מסמכים שיש לצרף לבקשה  .1

של ביה"ס לתארים מתקדמים. ניתן להזמין ממזכירות  רשמישיש לצרף הוא תדפיס ציונים 
 ביה"ס לתארים מתקדמים.

להגיש מכתב אחד חייב להיות מהמנחה. במידה ויש יותר ממנחה אחד, יש  מכתבי המלצה: .2
 מכתב המלצה מכל מנחה. 

על המכתבים להיות מודפסים וחתומים על נייר מכתבים / נייר לוגו רשמי, וממוענים למשרד 
 .המדע

 
 אופן הגשה:

 מטה: השלבים והפורמט: אופן ההגשה יבצע על פי שימו לב
 לביה"ס לתארים מתקדמיםה הגששלב ראשון: 

  קובץPDF יש להגיש בקול קוראת כל החומר על פי הסדר הרשום המכיל א, מרוכז אחד .
 הקובץ המרוכז של חומר המועמדותאת   .הטכניוןלבדיקה וחתימת  PDFראשית את הקובץ 

 .  gradsc@technion.ac.ilאנא שלחו אל 
מכם, ושם המלגה אליה אתם מגישים מועמדות )לדוגמא: אנא רשמו בכותרת המייל את ש

 ,  (ע"ש יצחק נבון משרד המדעמלגת  –שם פרטי שם משפחה 
 

 הגשה למשרד המדע שלב שני: 

  .לאחר בדיקת ואישור הטכניון, החומר יוחזר במייל לסטודנט/ למועמד 

  ,דע על פי ישירות למשרד המהגשת החומר הנדרש, תתבצע על ידי הסטודנט ובאחריותו
 ההנחיות הרשומות בקול קורא.

 
נחיה מטעם בית הספר לתארים מתקדמים האנא הקפידו לעמוד בלוחות הזמנים המפורטים בדף ה

 .מטעם משרד המדע ובקול קורא
 מידע נוסף ניתן למצוא באתר משרד המדע:

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/1_most_rfp20190528 
 

הנחיות , ביה"ס לתארים מתקדמיםע"י  מושפורסלהנחיות בכל סתירה בין הקול הקורא הבהרה: 
מבחינת והן )הן מבחינת הזכאות להגשה, מבחינת מועדי ההגשה  יםקובעהם ה ביה"ס והטכניוןתקנון ו

 עמידה בכללי המלגות(.
 המשך בעמוד הבא....

mailto:gradsc@technion.ac.il
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/1_most_rfp20190528


 
 

 מימוש הזכייה:
הטכניון ובית הספר לתארים מתקדמים יה הינה בכפוף לנהלי יבמקרה של זכיה במלגה חיצונית, הזכ

 לתארים מתקדמים. וכמפורט בקול הקורא ובהנחיות אשר מופצים ע"י ביה"ס
ב"הסכם קבלת מלגה"  ובכפוף  9במקרה של זכייה במלגה חיצונית, מימוש הזכייה הינו בכפוף לסעיף 

 "הסכם קבלת מלגה ממקור חוץ טכניונילנהלי ביה"ס לתארים מתקדמים, לרבות חתימה על "
 )מצ"ב(.

רשאי לאשר את תנאי המלגה ומימושה ו/או להתנותה בתנאים לפי שיקול דעתו הבלעדי הטכניון 
 ובהתאם לנהליו.

 אישור בדבר הגשת המועמדות יינתן רק בסמוך למועד הגשת הבקשה.
 

עד למועד מכתבנו זה, טרם פרסם משרד המדע את כל מסמכי הקול  -לתשומת לבכם
 לקול הקורא.  ג'הקורא, לרבות הסכם ההתקשרות נספח 

על כן, ומבלי לגרוע מן האמור במכתב זה ו/או בכל מקום אחר, יובהר כי הגשת מועמדותך 
למשרד המדע כפופה לקבלת כל המסמכים החסרים ממשרד המדע ואישורם על ידי הטכניון, 

 .בהתאם לכל נהליו
 

 הסטודנטים באחריותעם קבלתו ממשרד המדע. באתר ביה"ס  םיפורסהסכם ההתקשות 
 לעקוב אתר הפרסומים. 

 
 

 :לחתימת דיקן ביה"ס לתארים מתקדמיםוהעותקים הקשיחים הטפסים מועד אחרון להגשת 
 15:00עד השעה  16.7.2019, שלישייום 

 
  יטופלחומר שלא יכיל את כל המסמכים הנדרשים לא 

https://graduate.technion.ac.il/wp-content/uploads/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%94-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%9D-%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%90%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8.pdf
https://graduate.technion.ac.il/wp-content/uploads/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%94-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%9D-%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%90%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8.pdf

