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 קול קוראהנחיות ל
 ע"ש יצחק נבון לסטודנטיות מהפריפריה הלומדות לתואר שלישילמלגות להגשת בקשות 

 2021-2020 "אלשנת תשפ
 

ע"ש יצחק נבון למלגות להגשת בקשות  משרד המדע, הטכנולוגיה והחללמצ"ב קול קורא מטעם 
 .לסטודנטיות מהפריפריה הלומדות לתואר שלישי

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

, 10/2020-9/2021)תשפ"א חודשי מלגה לכל שנת  תלהיות משתלם בטכניון בעל תעל המועמד •
 , לפחות.כולל(

 .מנות ומעלה 4בגובה של  תלהיות מלגאי תעל המועמד •

  בחינת מועמדות מעבר שללהיות לאחר  תעל המועמד •
 

 למלגה חיצונית אחרת. במקביללמלגה ע"ש או  במקבילשימו לב: לא ניתן לקבל מלגה זו 

 
 )בנוסף על הכתוב בקול קורא מטעם משרד המדע(:הערות לגבי המסמכים להגשה 

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

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

 
 אופן הגשה:

 מטה: השלבים והפורמטהינו מקוון ומבוצע לפי : אופן ההגשה שימו לב
אנא קיראו בעיון את ההוראות וההנחיות של משרד המדע אשר מפורטות באתר משרד המדע ובמדריך 

 למשתמש במערכת "קדמת המדע"
רכז הפעילות מ"-הגורם המוגדר כלצורך הגשת מועמדות למלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים 

" היא רינת בן חיים, מרכזת לשכת דיקן, מלות חיצוניות ופרסים, בביה"ס לתארים מתקדמים: במוסד
gradsc@technion.ac.il 

 
 שם משתמשפנייה למשרד המדע לפתיחת שלב ראשון: 

יות משרד . אנא פעלו בהתאם להנחעל מנת להגיש את הבקשה יש צורך בהקמת משתמש •
 המדע.

רכז "מ-לצורך הגשת מועמדות למלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים הגורם המוגדר כ -שימו לב 
" היא רינת בן חיים, מרכזת לשכת דיקן, מלות חיצוניות ופרסים, בביה"ס לתארים הפעילות במוסד

 gradsc@technion.ac.ilמתקדמים: 
 לכן אנא הקפידו לסמן את הגורם הנכון בעת פתיחת והקמת המשתמש שלכם.

 
  באמצעות מערכת "קדמת המדע"אל ביה"ס לתארים מתקדמים, בקשה שלב שני: הגשה 

 יש למלא את הבקשה על פי הנחיות האתר המקוון. •
 
 

 בדיקת הבקשה על ידי ביה"ס לתארים מתקדמים: שלישישלב 

. עבור מלגות לסטודנטים "רכז הפעילות במוסד"מ-לאחר סיום מילוי הבקשה היא תישלח אל  •
רינת בן חיים, מרכזת לשכת דיקן, מלות חיצוניות ל לתארים מתקדמים, הבקשה תועבר א
 .ופרסים, בביה"ס לתארים מתקדמים

 הבקשה תיבדק ובמידת הצורך תוחזר אל הסטודנט עם הערות.  •
 כל ההתכתבות והתהליך יבוצעו באמצעות האתר המקוון של "קדמת המדע"
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  אמצעות מערכת "קדמת המדע"למשרד המדע בקשה הגשה שלב רביעי: 
ביה"ס לתארים מתקדמים ומורשי החתימה מטעם הטכניון יבצעו הליך זה באמצעות מערכת "קדמת 

 המדע"
 
 

 אנא הקפידו לעמוד בלוחות הזמנים 
 מידע נוסף ניתן למצוא באתר משרד המדע:

//www.gov.il/he/departments/guides/2_most_rfp20200712?chapterIndex=5https: 
 

תקנון הנחיות ו, ביה"ס לתארים מתקדמיםבכל סתירה בין הקול הקורא למה שפורסם ע"י  הבהרה:
מבחינת עמידה והן )הן מבחינת הזכאות להגשה, מבחינת מועדי ההגשה  יםקובעהם ה ביה"ס והטכניון
 בכללי המלגות(.

 
 מימוש הזכייה:

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

ב"הסכם קבלת מלגה"  ובכפוף  9ה במלגה חיצונית, מימוש הזכייה הינו בכפוף לסעיף במקרה של זכיי
 "הסכם קבלת מלגה ממקור חוץ טכניונילנהלי ביה"ס לתארים מתקדמים, לרבות חתימה על "

 )מצ"ב(.
 

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

עד למועד מכתבנו זה, טרם פרסם משרד המדע את כל מסמכי הקול הקורא, לרבות  -בכםילתשומת ל
 הסכם ההתקשרות לקול הקורא. 

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

 הטכניון, בהתאם לכל נהליו.
עקוב הסכם ההתקשות יפורסם באתר ביה"ס עם קבלתו ממשרד המדע. באחריות הסטודנטים ל

 אתר הפרסומים. 
 

מאחר וההגשה היא מקוונת באמצעות אתר "קדמת מדע" שימו לב ללוח הזמנים להגשת המועמדות 
 המפורט באתר משרד המדע.

 נקבע על ידי משרד המדע ולטכניון אין אפשרות לשנותו או לחרוג ממנו. הזמניםלוח 
פרק הזמן להגשת הבקשות והמסמכים הנלווים על ידי המשתלמים באמצעות המערכת המקוונת אל 

 . 15:00עד השעה  25.8.2020מרכז הפעילות ברשות המחקר הוא עד יום רביעי, 

 המשתלמים ולא תהיה בידם האפשרות עוד להגיש בקשות.לאחר מועד זה תיסגר המערכת בפני 

 על ידי משרד המדע. ,לכן, בקשות אשר יגיעו באיחור או שלא יוגשו בהתאם למפורט, יידחו על הסף
 

לתשומת ליבכם, מילוי הטופס המקוון היא פעולה הדורשת זמן ולכן מומלץ להתחיל בהליך ההגשה 
רון, וזאת בשל קשיים ועיכובים מגוונים העשויים זמן רב  טרם המועד הקובע ולא ברגע האח
, קבצים כבדים, חתימות מורשי תיקונים/ שינויים /להיגרם: ניתוק מהרשת, קבצים לא תקינים

 החתימה וכד'.

 .202019.8.לא יאוחר מיום אנו מייעצים לכם להיערך להגשת הבקשות והחומרים הנלווים 
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