
 

 

ש גולדה מאיר למתן מלגות לסטודנטיות לתארים מתקדמים לביצוע שיתוף פעולה "קול קורא ע
 א"לשנת הלימודים תשפ  - מחקרי בין אקדמיה לתעשייה ולמגזר העסקי

 
 

 המלגות . לוגיהובמטרה לקדם נשים במדע ובטכנ מעניק מלגות לסטודנטיות לתארים מתקדמים משרד המדע
שיתוף פעולה בין האקדמיה לתעשייה ולמגזר העסקי בו תודגש התרומה מתקיים  בוביצוע מחקר  מיועדות לצורך 

שייה ובמגזר של התעשייה או המגזר העסקי למחקר. המלגה מעניקה לסטודנטית אפשרות לצבור ניסיון בתע
העסקי והציפייה היא שהניסיון והחשיפה לעולמות אלו יקלו על השתלבות מקצועית הולמת במגזר העסקי 

  . בעתיד
 

במסגרת קול קורא זה מוזמנות סטודנטיות לתואר שני, שלישי ופוסט דוקטורט לבצע מחקר משולב באקדמיה 
 בכל תחומי המדעים.  ובתעשייה או במגזר העסקי

 
 .בצע באקדמיה או במגזר העסקי בהתאם לאופי המחקר ולציוד המעבדתי הנדרש לביצוע המחקרהמחקר ית

לשתף ועמדת על המחקר להציע פתרון לבעיה מדעית במחקר ופיתוח, הקשורה לגוף העסקי איתו בחרה המ
 .פעולה, תוך יישום ידע מחקרי שמקורו בחזית המדע ושימוש בשיטות ואמצעי מחקר חדשניים

 
 

 המלגה:סכום 
 ₪ 50,000לתלמידות תואר שני עד • 
 ₪. 80,000לתלמידות תואר שלישי עד • 
 ₪  100,000דוקטורט עד -למשתלמות לפוסט• 
 

 .המלגה תוענק לתקופה של שנה
 

 להגיש מועמדות: רשאיות

 .היא אזרחית ישראל, תושבת קבע או בעלת מעמד עולה (כמוגדר במשרד הפנים) מועמדתה  .1

    כנית המחקר המוצעת כוללת תכנית לביצוע מחקר אקדמי משולב עם המגזר העסקי, בעל היתכנות ת  .2

  . יישומית ופוטנציאל כלכלי בתחומי המדעים. הצפויה להימשך לפחות שנה .3

   נית המחקר תהיה מאושרת על ידי שני מנחים מלווים, האחד מהאקדמיה והשני מהמגזר העסקי.תכ .4

אישור אשר תכנית המחקר שלה אושרה על ידי המוסד יכולה להיכלל בתכנית זו ובתנאי שיצורף ועמדת מ

 מהמגזר העסקי לתכנית המחקר (בתי חולים ומרכזי מו"פ איזורי לא נכללים במסגרת תכנית זו).  מנחה 

תכנית מחקר מאושרת על ידי שני מנחים מלווים ועמדת ברשות המשלישי: שני ולתואר תלמידות ל .5

  .כמפורט לעיל

 דו שהגישה את עבודת הדוקטורט למוסהמשתלמת בעלת תואר שלישי, א למשתלמות לפוסט דוקטורט: .6

 .מנחים מלווים כמפורט לעילדוקטורט מאושרת על ידי שני -תכנית מחקר לפוסט הברשותו

 
 

. לאחר מועד זה 15:00בשעה  8.202025. ליום שלישי עד  במערכת המקוונתהגשת המועמדות תעשה ישירות 
 תסגר המערכת ולא ניתן יהיה להגיש בקשות נוספות.

 
בכתובת בדואר אלקטרוני בלבד לדנה אביטל ממדור קרנות ומלגות להגיש מועמדות למלגה זו יפנו  המעוניינות

 מערכת המלגות. במייל נא לציין :שם משתמש ל על מנת לקבל  danaav@tauex.tau.ac.ilמייל: 
 

 שם מלא בעברית ובאנגלית .1
 ת"ז .2
 יחידה בעברית ובאנגלית .3
 שם מנחה בעברית ובאנגלית .4

mailto:danaav@tauex.tau.ac.il


 

 

 
פעולה הדורשת זמן ולכן מומלץ להתחיל בתהליך ההגשה מבעוד  הואכי מילוי הטופס המקוון  ןנא תשומת לבכ

 בהתאם למפורט ידחו על הסף.  גשוומועד על מנת שתהליך ההגשה יתבצע במלואו. בקשות שלא י
 

התנאים המלאים בעניין התכנית והמלגה מפורטים במסמך "הקול הקורא" המלא ואין להגיש בקשה ללא עיון 
 במסמך זה על כל נספחיו. 

 
 כאןמידע על ההגשה, קול קורא מפורט וקישור להגשה מופיעים 

 
 

הנכם מוזמנים להתייעץ עם מדור קרנות ומלגות בכל שאלה הנוגעת לתהליך ההגשה ולעמידה בתנאי הסף. ניתן 
 .0713804-073או לטל:  danaav@tauex.tau.ac.ilלפנות לדוא"ל 

 

https://www.gov.il/he/departments/guides/1_most_rfp20200712?chapterIndex=1
mailto:danaav@tauex.tau.ac.il

