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 לתארים מתקדמים הספר בית -ופרסים  מלגות חיצוניות, דיקןמרכזת לשכת  :מאת

 
 

 קול קוראהנחיות ל
 אילן רמון למלגות ע"שלהגשת בקשות 

 2020-2019 פ"לשנת תש שלישילסטודנטים לתואר 
 

, אילן רמון למלגות ע"שלהגשת בקשות  משרד המדע, הטכנולוגיה והחללמצ"ב קול קורא מטעם 
 .לסטודנטים לתואר שלישי

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

  10/2019)ותשפ"א  תש"פעל המועמד להיות משתלם בטכניון בעל חודשי מלגה לכל שנת-
 , לפחות., כולל(19/202

  מנות ומעלה 4על המועמד להיות מלגאי בגובה של. 

  בחינת מועמדות. מעבר שלעל המועמד להיות לאחר 
 

 )בנוסף על הכתוב בקול קורא מטעם משרד המדע(:הערות לגבי המסמכים להגשה 
תת סעיף  2( 3ד ) סעיף  -בקול קורא של משרד המדע בסעיף מסמכים שיש לצרף לבקשה  .1

של ביה"ס לתארים וחתום  רשמי: האישור שיש לצרף הוא תדפיס ציונים אישורים
 מתקדמים. ניתן להזמין ממזכירות ביה"ס לתארים מתקדמים.

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

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

 מימוש הזכייה הינו בכפוף .בקול קורא 10תשומת ליבכם לחובות הסודיות לפי סעיף אנא  .3
  .במצ" – )ה(10הצהרת הסודיות לפי סעיף  על  ימהלחת

 
 אופן הגשה:
 לביה"ס לתארים מתקדמים PDFעותק  תהגששלב ראשון: 

  ,באחריות המשתלם להגיש לבית הספר מאחר וההגשה היא רק באמצעות הדואר האלקטרוני
חתימת מורשי לצורך  מלא ואחוד של כל החומר דאח PDFעותק לתארים מתקדמים 

 .החתימה מטעם הטכניון
אין חובה להגיש אלינו את מכתבי מאחר ואת מכתבי ההמלצה ניתן לשלוח בנפרד, )

 .ההמלצה(
 
 הגשה למשרד המדע שלב שני: 

 .בתום סבב החתימות, החומר יוחזר מביה"ס אל הסטודנט במייל 

 :את החומר המלא והחתום לפי לוח  באחריות הסטודנט לשלוח למשרד המדע הגשה במייל
 הזמנים וההנחיות שפרסם משרד המדע.

 
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:

 2019דוקטורט לשנת -קול קורא למלגות ע"ש אילן רמון לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט
 

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(.

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

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.il%2Fhe%2Fdepartments%2Fpublications%2FCall_for_bids%2F3_most_rfp20190506&data=02%7C01%7Cgradsc%40technion.ac.il%7C975a47d7d0d94524985d08d6d2ab781f%7Cf1502c4cee2e411c9715c855f6753b84%7C1%7C0%7C636928031233570029&sdata=9tbd%2F5z90ePxXXSf8EKkX7PF%2FX62IoKMGUMh7MLf0mw%3D&reserved=0


 
 המשך בעמוד הבא....

 
 

 מימוש הזכייה:
ובית הספר לתארים מתקדמים הטכניון 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 "
 )מצ"ב(.

 על  ימהלחת מימוש הזכייה הינו בכפוף .בקול קורא 10תשומת ליבכם לחובות הסודיות לפי סעיף אנא 
  .במצ" – )ה(10הצהרת הסודיות לפי סעיף 

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

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

 
 

 :הטכניוןת וחתימצורך בדיקה ול והחומר במיילהטפסים מועד אחרון להגשת 
 15:00עד השעה  3.7.2019, רביעייום 

 
  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

