
 
 1.7.2019אריך:  ת

 תארים מתקדמיםמשתלמים ל :אל
 לתארים מתקדמים הספר בית - ומעונות מלגות חיצוניות, דיקןמרכזת לשכת  :מאת

 
 קול קוראהנחיות ל

 לתואר שני בהנדסה ומדעים מדויקיםלמלגות להגשת בקשות 
 עבור תלמידות הנמצאות בשנה האחרונה ללימודיהן בתואר ראשון

 2020-2019 פלשנת תש"
 

לתואר שני בהנדסה למלגות להגשת בקשות  משרד המדע, הטכנולוגיה והחללמצ"ב קול קורא מטעם 
 .עבור תלמידות הנמצאות בשנה האחרונה ללימודיהן בתואר ראשון ומדעים מדויקים

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

 201910החל מחודש  מנות ומעלה 4בגובה של  תלהיות מלגאי תעל המועמד/. 

 10/2019-9/2020לכל שנת תשע"ט )חודשי מלגה  תבטכניון בעל מתלהיות משתל תעל המועמד ,
 כולל(, לפחות.

 10/2019תואר שני בחודש  הילהתחיל את לימוד תעל המועמד. 
 
 

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

 אופן הגשה:
 למזכיר לימודי הסמכה. –מכה ללימודי הס יםעותק תהגששלב ראשון: 

 אלקטרוני  /קשיח עותקללימודי הסמכה  תאם את אופן הגשת החומר מתבאחריות המשתל
 בדיקת מצב האקדמי וחתימת לימודי הסמכה ומורשי החתימה.לצורך , וכד'

 
 הגשה למשרד המדע שלב שני: 

 :לאחר חתימת מלימודי הסמכה  עותק חתוםקבל ל יתבאחריות הסטודנט הגשה במייל(
 .לסרוק ולשלוח למשרד המדע (,מורשי החתימה מטעם הטכניון

 
 מידע נוסף ניתן למצוא באתר משרד המדע:

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/2_most_rfp20190626 
 

ן תקנוהנחיות ו, ביה"ס לתארים מתקדמיםבכל סתירה בין הקול הקורא למה שפורסם ע"י הבהרה: 
 מבחינת עמידה בכללי המלגותהן ו)הן מבחינת הזכאות להגשה,  יםקובעהם ה ביה"ס והטכניון
 (.ומימוש הזכייה
 מימוש הזכייה:

הטכניון ובית הספר לתארים מתקדמים יה הינה בכפוף לנהלי יבמקרה של זכיה במלגה חיצונית, הזכ
 מתקדמים.וכמפורט בקול הקורא ובהנחיות אשר מופצים ע"י ביה"ס לתארים 

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(.
 

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

 אישור בדבר הגשת המועמדות יינתן רק בסמוך למועד הגשת הבקשה.
 
 
 
 

 
הינו בהתאם למידע שישלח על ידי לימודי  והעותקים הקשיחיםהטפסים מועד אחרון להגשת 

 .הסמכה

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/2_most_rfp20190626
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

