
 
 

                  
 

      

 
 2018מאי  27

 תארים מתקדמיםמשתלמים ל אל:
 לתארים מתקדמיםבית הספר  -ומלגות חיצוניות מרכזת לשכת דיקן  מאת:

 
 

 הנחיות לקול קורא
 טלשנה"ל תשע" של משרד האנרגיהמלגות הצטיינות 

 
העוסקים  טשנה"ל תשע"ל לתואר שני ושלישי משרד התשתיות יצא בקול קורא למלגות למשתלמים

 האנרגיה.המפורטים בקול קורא של משרד בתחומים 
 :הינו על פי המפורטגובה המלגה 

בתשלומים  ₪   50,000עד    –גובה המלגה לשנה -לתואר מגיסטר  –מסלול ללא תיזה  .א
 .שכ"ל[, עד שנתיים דמי ישולמוסכום זה מתוך חודשיים ]

תשלומים ב₪  50,000עד   –גובה המלגה לשנה  -סטרלתואר מגי -סלול מחקר עם תיזהמ .ב
 .חודשיים ]כולל פטור משכ"ל[, עד שנתיים

בתשלומים ₪  60,000עד   –גובה המלגה לשנה  -מסלול מחקר עם תיזה לתואר דוקטור  .ג
 .חודשיים ]כולל פטור משכ"ל[, עד ארבע שנים

 
 : להגשה קריטריונים

  – ללא  תיזהמגיסטר במסלול  .1

 83 –ם בתואר הראשון ציון מינימו 

  ]ומעלה 83ציון ממוצע קורסים בתואר שני ]במידה ויש 

 –עם תיזה מגיסטר ודוקטורט במסלול  .2

 2017התקבלו ללימודים אחרי מרץ אשר  מילגאי מגיסטר ודוקטורט. 

  לפחות ,טנותרו להם חודשי מלגה לכל שנה"ל תשע"אשר  מנות ומעלה(  4מלגאים )בעלי.  

 85 –הקודם  ציון מינימום בתואר 

  ]ומעלה 85ציון ממוצע קורסים בתואר ]במידה ויש 

 ומעלה ציון במחקר סמסטר אחרון ]במידה ויש[ טוב מאד 

 נושא מחקר מאושר למגיסטר ואחרי בחינת מועמדות לדוקטורנטים. 

  :נדרשיםהמסמכים 

 .המסמכים המפורטים בקול קורא של משרד האנרגיה .1

אמנם הקרן אינה דורשת זאת, אך אנו ממליצים לצרף  .הכולל אחד מהמנח - מכתבי המלצה שני .2
 זאת לחומר ההגשה

 
 הוריד את טפסי ההגשה גם מאתר האינטרנט של המשרדלראות את הקול קורא במלואו וכן לניתן 
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 אופן הגשה: 

  :אנו מבקשים  –המציע  חתימהלמלא את התאריך ו יש צורךחתית כל עמוד בתשימו לב
יהיה חתום על ימלא חלקים אלא ומועמדות הסטודנט, מציע את אקדמי שהגורם כנחה, שהמ

 ס המועמדות.של טופכל עמוד 

 2 יהיו שני מועמדלכל  -את כל המסמכים הנדרשים  ים כל אחדהמכיל יםיחקש יםעותק 
 )שתי עטיפות ניילון בכל עטיפה סט אחד של כל המסמכים( סטים נפרדים

 
ביה"ס , תקנון ביה"ס לתארים מתקדמיםבכל סתירה בין הקול הקורא למה שפורסם ע"י הבהרה: 
הוא הקובע )הן מבחינת הזכאות להגשה, הן מבחינת מועדי ההגשה והן מבחינת עמידה  והטכניון

 בכללי המלגות(.
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 המשך בעמוד הבא....
 
 
 
 

 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  9במקרה של זכייה במלגה חיצונית, מימוש הזכייה הינו בכפוף לסעיף 

  הסכם קבלת מלגה ממקור חוץ טכניונילנהלי ביה"ס לתארים מתקדמים, לרבות חתימה על "
 ".לסטודנטים שאינם מלגאים הסכם קבלת מלגה ממקור חוץ טכניוני"או  "לסטודנטים מלגאים

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

 ובהתאם לנהליו.
 אישור בדבר הגשת המועמדות יינתן רק בסמוך למועד הגשת הבקשה.

 
 

 15.8.2018מועד אחרון להגשת המועמדים 
 

לא יוגשו בצורה שאו  ועד מאוחר יותרמועמדים שיגיעו במלא נוכל לשקול אנא עמדו בלוח הזמנים. 
 . מסודרת

 

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%9E%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%A5-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%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%9E%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%A5-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%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
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

