
 ריכוז תנאי מלגות
. זכיה במלגה מנות ומעלה( 4) מלאה זכאי למלגה טכניוניתבמסלול מחקר ומלגה חיצונית כל עוד הוא להגיש מועמדות ולממש זכייה בסטודנט זכאי 

  .טכניונית חיצונית אינה מאריכה את משך זכאותו למלגה
 ונהלי הטכניון.ולהנחיות  בהתאם לקול קורא הינםפרטים נוספים ההגשה למלגות וכן 

 
, לרבות חתימה על "הסכם קבלת מלגה ובכפוף לנהלי ביה"ס לתארים מתקדמים ב"הסכם קבלת מלגה" 9במקרה של זכייה במלגה חיצונית, מימוש הזכייה הינו בכפוף לסעיף   הערה:

 אישור מעו"ד והנהלת הטכניון. ולקבלתלנהלי ביה"ס  בכפוף, ממקור חוץ טכניוני"
 

פטור  גמול לסטודנט סכום וסיהאוכל שם המלגה
 משכ"ל

תוספת 
 פקולטית

 הערות *מועד הגשה משך המלגה

רות ופרופ' אריגו מלגת 
 פינצ'י

 ד"ר + מג'
 מילגאים

בפקולטות 
 מסוימות

מנות לחודש +  4-5
 לנסיעות לכנסים  1,000$

מהקרן לחודש מנות  4-5
לנסיעות  1,000$+ 

 לכנסים
 

מנה  1
 לפחות

 ינואר/פבר'  שנה
 

למלגה  במקבילזו לא ניתן לקבל מלגה 
 .נוספתחיצונית ע"ש ו/או מלגה 

 .ניתן לקבל פרס נוסף במקביל

קרנות פיין, זף מלגה מ
 ודניאל

ד"ר מילגאים 
 מתחילים

 1,000$מנות לחודש +  5
 לנסיעות לכנסים 

 

 1,000$מנות מהקרן +  5
  לנסיעות לכנסים

מנה  1
 לפחות

למלגה  במקבילזו לקבל מלגה לא ניתן  דצמבר /נובמבר שנה 
 .נוספתחיצונית ע"ש ו/או מלגה 

 .ניתן לקבל פרס נוסף במקביל
 ד"ר + מג' ג'ייקובסמלגת 

 מילגאים
מנות לחודש +  4-5

 לנסיעות לכנסים  1,000$
מהקרן לחודש מנות  4-5
לנסיעות  1,000$+ 

 לכנסים
 

מנה  1
 לפחות

למלגה  בילבמקזו לא ניתן לקבל מלגה  נובמבר/ דצמבר שנה
 .נוספתחיצונית ע"ש ו/או מלגה 

 .ניתן לקבל פרס נוסף במקביל
-ג'ייקובסמלגת 

 קואלקום
ד"ר מילגאים 

בפקולטות 
 מסוימות 

מנות לחודש +  4-5
 לנסיעות לכנסים  1,000$

מהקרן לחודש מנות  4-5
לנסיעות  1,000$+ 

 לכנסים
 

מנה  1
 לפחות

למלגה  במקבילזו לא ניתן לקבל מלגה  דצמבר/ ינואר שנה
 .נוספתחיצונית ע"ש ו/או מלגה 

 .ניתן לקבל פרס נוסף במקביל
 ד"ר + מג' גוטוירט מלגת 

 מילגאים
מנות לחודש +  4-5

 לנסיעות לכנסים  1,000$
מהקרן לחודש מנות  4-5
לנסיעות  1,000$+ 

 לכנסים
 

מנה  1
 לפחות

למלגה  במקבילזו לא ניתן לקבל מלגה  נובמבר/ דצמבר שנה
 .נוספתחיצונית ו/או מלגה  ע"ש

 .ניתן לקבל פרס נוסף במקביל
שנתי  24,000$ - 27,000$ ד"ר מילגאים אדאמסמלגת 

 מחקר .ה 3,000$ +
 12 -כל הסכום ב 

  תשלומים חודשיים
מנה  1

 לפחות
 שנים 3עד 

 
 העוקבת.המלגה עבור שנה"ל תחולת  ינואר 

למלגה  במקבילזו לא ניתן לקבל מלגה 
 .נוספתחיצונית לגה ע"ש ו/או מ

 .ניתן לקבל פרס נוסף במקביל
 מלגות –שרמן מלגת 

למחקרים בנושאים 
  תחומיים-בין

 מגיסטר מילגאים
 מתחילים

 לחודש מהקרןמנות  4 מלגות מלאות וחלקיות
 

מנה  1
 לפחות

למלגה  במקבילזו לא ניתן לקבל מלגה  דצמבר  שנה
 .נוספתחיצונית ע"ש ו/או מלגה 

 .ס נוסף במקבילניתן לקבל פר

 3,500$ שנתי +  27,000$ ד"ר מילגאים צ'רלס קלור מלגת 
 פרס אישי +

 הוצאות מחקר  $4,500

 12 -כל הסכום ב 
  תשלומים חודשיים

מנה  1
 לפחות

 שנים 3עד 
 

 העוקבת.המלגה עבור שנה"ל תחולת  ינואר 
למלגה  במקבילזו לא ניתן לקבל מלגה 

 .נוספתחיצונית ע"ש ו/או מלגה 
 .ניתן לקבל פרס נוסף במקביל

מגיסטרים  /ד"ר עזריאלימלגת 
 מילגאים

בפקולטות 
 מסוימות

 שנתי +  18,000$-27,000$
הוצאות  $3,500-5,000$

 מחקר

 12 -כל הסכום ב 
  תשלומים חודשיים

מנה  1
 לפחות

שנה  –מגיסטר 
 אחת,

 3עד  -דוקטורט 
 שנים

 

 ינואר/פברואר
 

 העוקבת.המלגה עבור שנה"ל תחולת 
למלגה  קבילבמזו לא ניתן לקבל מלגה 

 .נוספתחיצונית ע"ש ו/או מלגה 
 .ניתן לקבל פרס נוסף במקביל

אריאן דה מלגת 
 רוטשילד

 דוקטורנטיות
ות מילגאי

 מתחילות

שח לשנה מהקרן  60,000
של שווי + השלמה לסך 

מנות מלגה חודשיות  7-כ
 חד פעמי חש" 20,000+ 

 לנסיעות לכנסים 

 12 -כל הסכום ב 
 +  תשלומים חודשיים

חד פעמי  חש" 20,000
 לנסיעות.

 
מנה  1

 לפחות
 7-)כלול ב

 מנות(

 שנים 4עד 
 

למלגה  במקבילזו לא ניתן לקבל מלגה   אוקטובר/ נובמבר
 .נוספתחיצונית ע"ש ו/או מלגה 

 .ניתן לקבל פרס נוסף במקביל

ראסל ברי מלגת 
לננוטכנולוגיה 

 ד"ר + מג'
 בתחום מילגאים

תוספת של מנה לחודש 
  מהקרן

תוספת של מנה לחודש 
למלגה  במקבילזו לא ניתן לקבל מלגה  ינואר שנה -  מהקרן

 .נוספתחיצונית ע"ש ו/או מלגה 
 .ניתן לקבל פרס נוסף במקביל



 וננומדעים
דוקטורנטים  מלגת ניבאואר

 ם.מילגאי
מחקר משותף 

 עם אונ' טורונטו.

 מנות מהקרן 5 מנות לחודש 5
 

מנה  1
 לפחות

 שנים 4עד 
 

למלגה  במקבילזו לקבל מלגה  לא ניתן נובמבר
 .נוספתחיצונית ע"ש ו/או מלגה 

 .ניתן לקבל פרס נוסף במקביל

 ד"ר + מג' מלגת ליון סקס
 מילגאים

  מנות לחודש 4-5  מנות לחודש 4-5
 

מנה  1
 לפחות

למלגה  במקבילזו לא ניתן לקבל מלגה  פברואר שנה
 .נוספתחיצונית ע"ש ו/או מלגה 

 .מקבילניתן לקבל פרס נוסף ב

 

 

פטור  גמול לסטודנט סכום אוכלוסיה הפרסשם 
 משכ"ל

תוספת 
 פקולטית

 הערות מועד הגשה משך המלגה

מאמר -ג'ייקובספרס 
 מצטיין

למלגה ע"ש  במקבילפרס זה ניתן לקבל  2017פברואר  חד פעמי - - חד פעמי כל הסכום  ש"ח  15,000 ד"ר
 .נוספתחיצונית ו/או מלגה 

 .נוסף במקבילניתן לקבל פרס לא 
למלגה ע"ש  במקביל פרס זהניתן לקבל  2016 נובמבר חד פעמי - - חד פעמי כל הסכום  ש"ח  10,000 ד"ר  וולףפרס 

 .נוספתחיצונית ו/או מלגה 
 .ניתן לקבל פרס נוסף במקביללא 

 בניןרחל וסלים פרס 
)מטופל על ידי לשכת דיקן 

 הסטודנטים(

-ד"ר + מג'
מצויינות ומצב 

 קונומיסוציוא

לו"ז הקרן בערך  חד פעמי - - חד פעמי כל הסכום ש"ח  4,000-כ
 – באמצע השנה

מטופל על ידי לשכת 
 דיקן הסטודנטים

למלגה ע"ש  במקבילפרס זה ניתן לקבל 
 .נוספתחיצונית ו/או מלגה 

 .ניתן לקבל פרס נוסף במקביללא 

נכי צה"ל ונפגעי  איסלר פרס 
 טרור

למלגה ע"ש  במקבילפרס זה ניתן לקבל  לו"ז הקרן חד פעמי - - חד פעמי כל הסכום ₪ 7,000
 .נוספתחיצונית ו/או מלגה 

 .ניתן לקבל פרס נוסף במקביללא 
דוקטורנטים  פרס רפפורט

במחקר ם מילגאי
רפואי בתחום -ביו

 ההנדסה

למלגה ע"ש  במקבילפרס זה ניתן לקבל  לו"ז הקרן חד פעמי - - חד פעמי כל הסכום $5,000
 .נוספתחיצונית מלגה  ו/או
 .ניתן לקבל פרס נוסף במקביללא 

ראסל ברי פרס 
לננוטכנולוגיה 

 וננומדעים

 ד"ר + מג'
 בתחום מילגאים

 ש"ח  2500 –פרס ראשון 
  ש"ח 5000 –פרס שני 

 ש"ח 7500 –פרס שלישי 

תוספת של מנה לחודש 
 מהקרן

למלגה ע"ש  במקבילפרס זה ניתן לקבל  ינואר שנה - -
 .נוספתחיצונית גה ו/או מל

 .ניתן לקבל פרס נוסף במקביללא 

 
 ובהתאם לנהלי ביה"ס לתארים מתקדמים. בתלות באישור תקציבי ובדרישות הקרנות/ תורמים נהההגשה הי *

 
 :נוספותמלגות 

 
 .םעם פרסומ היחידות האקדמיותלידיעת  םרן. אנו נביא אותלפי לו"ז הק יםמפורסמ םמיעוטים ועוד. הבני : פריפריה, כגוןלמלגות שונות קולות קוראים   נשלחים – ות"ת 

 
  סטודנטיםהלידיעת  םלפי לו"ז הקרן. אנו נביא אות יםמפורסמ םכגון: אשכול, מיעוטים, קידום נשים וכד'. הלמלגות שונות קולות קוראים   נשלחים – משרד המדע

 .םעם פרסומ והיחידות האקדמיות
  

ל מקרה של זכייה במלגה חיצונית, מימושה כבעם פרסומם. והיחידות האקדמיותהסטודנטים  לידיעתותם אקוראים באופן לא קבוע. אנו נביא  קולות נשלחים  - גופים שונים
 מעו"ד והנהלת הטכניון.בכפוף לנהלי ביה"ס ולקבלת אישור יהיה בהתאם 

 
פרסמים ]בדרך כלל באינטרנט[ מלגות למשתלמים. ההגשה לקרנות אלו טעונה אישור של בית חברות וגופים שונים מ– שלא באמצעות בית הספר יםחיצוני פרסים/הגשה למלגות

 .פרס /לא יוכל המשתלם לקבל את המלגה. בכל מקרה שבית הספר לא יאשר את ההגשה לתארים מתקדמיםהספר 
 



 


