
 

 

 

 9201לשנת המסלול הישיר לתואר שלישי מועמדי ש לוי אשכול ל"מלגה ע
 
 

כדי להחליף את ההנחיות וה"קול קורא" כפי שפורסמו על ידי  הככלי עזר בלבד ואין ב תמשמש רשימה זו
  .משרדלקרוא  בעיון את ה"קול קורא" שפורסם על ידי היש  .משרד המדע והטכנולוגיה

 

  קישור לקול קורא
 

  . 28/07/19יום ראשון  – תאריך ההגשה האוניברסיטאי
 

". תאריך ההגשה האוניברסיטאי הפנימי לתשומת לבכם תאריך זה שונה מהתאריך המופיע ב"קול קורא
 הוא התאריך המחייב והסופי.

 

  מניסיון של שנים קודמות מומלץ להעביר את הקבצים טרם המועד הסופי על מנת לוודא כי כל החומר
 מוכן להגשה. 

 
אל למדור קרנות ומלגות   בדוא"ליש להעביר את כלל המסמכים הדרושים  :אופן ההגשה

danaav@tauex.tau.ac.il  .  של החומר שנשלח במייל במדור קרנות ומלגות,  העתק קשיחבנוסף, יש למסור
  .221בניין הסנאט קומה ב' חדר 

 
 שליחת המסמכים בדוא"ל:

 

ובגופן אנגלית  12. ולהגישם בגופן עברית אריאל MB20קבצים שגודלם הכולל לא יעלה על  שלושהיש לצרף 

Times New Roman -12 1.5, במרווח מינימאלי של. 
 

 על הקבצים להיות מסודרים באופן הבא )במדויק(:
 

 :הגשהטופס  :1קובץ מס 

  פורמטpdf  אוword – לא סרוק 

  .יש למלא באופן מדויק את כל סעיפי הבקשה לטופס בעברית ובאנגלית ע"פ המצוין 
 
 

 

 מסמכים אישיים: :2קובץ מספר 

 

 המעיד על היות המשתלם אזרח ישראלי, תושב קבע או בעל מעמד עולה  צילום תעודת זהות / מסמך

 .)כמוגדר במשרד הפנים(

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/most_rfp20190619
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  על היות המשתלם תלמיד מן המניין.אישור לימודים מהמוסד 

 רט.ואישור מהמוסד המציין כי לסטודנט סיכוי להתקבל למסלול ישיר לדוקט 

 מסמך קורות חיים של המשתלם. 

  אם ישנם.אקדמיים של המשתלםתארים  לשהעתקי תעודות , 

  במקרה של ניסויים קליניים בבני אדם, בעלי חיים, צמחים מהונדסים, או בבתי ספר -אישורי ועדות 

 של שנים קודמות בתואר. גיליונות ציונים 

 

 על כל המסמכים להיות מוגשים בקובץ סרוק אחד ולפי הסדר.
 

 

 מכתבי המלצה:: 3 'קובץ מס

 כאשר ניתן כי אחת מהן תהיה מטעם , המלצות 2נדרשות מינימום ) ועמדמכתבי המלצה על המ

יש לצרף את מכתבי . pdfההמלצות יישלחו כקובץ אחד סרוק או כקובץ  (. מועמדהמנחה הישיר של ה

חוקר אשר אינו מעוניין להעביר ) ".קשיח"המוגשים באופן  לכל אחד מעותקי הבקשהגם ההמלצה 

הבקשה ישלח את המלצתו ישירות אל המדור בכתובת:  ת/מגישאת קובץ ההמלצות באמצעות 

danaav@tauex.tau.ac.il.) 

 
 
 
 

 :לתנאים המופיעים ב"קול קורא" ובכללם םנא תשומת לבכ
 

  המשתלם יקדיש את עיקר זמנו למחקר שאושר לו במסגרת ההסכם 
 

  במהלך תקופת ההתקשרות שעות לפחות 100המשתלם יבצע פעילות התנדבותית בהיקף של  
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