
 

 

 

לסטודנטיות מהפריפריה הלומדות לתואר שלישי  ש יצחק נבון"קול קורא למלגות ע
 דוקטורט לשנת הלימודים תשפ"א-ולמשתלמות לפוסט

 
 

רים מתקדמים לעודד עשייה מחקרית של סטודנטיות מצטיינות לתא תכנית המלגות ע"ש יצחק נבון מיועדת
לסייע בצמצום הפערים בחברה  ;לעודד הישגיות מדעית בקרב קהל היעד של התכנית; המתגוררות בפריפריה

 חברתי של המדינה.  וה חזק את החוסן הכלכלילו
 

פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי  :דוקטורט בתחומי המדעים-סטודנטיות מצטיינות לתואר שלישי ולפוסט
 הסביבה או הנדסה מוזמנות להגיש מועמדות. 

 
 

 .לתקופה של שנה₪  80,000 :סכום המלגה
 

 להגיש מועמדות: רשאיות
 .הינה אזרחית ישראלית, תושבת קבע או בעלת מעמד עולה (כמוגדר במשרד הפנים)ועמדת המ .1
כלכלי של הלמ"ס -במדד החברתי 1-6תגוררת באחד מן היישובים המוגדרים באשכולות המועמדת מ .2

 .המועמדת(מצורף כנספח לקול קורא זה), על פי המופיע בספח תעודת הזהות המעודכן של 
 .פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי הסביבה או הנדסה ביצוע תכנית המחקר באחד מהתחומים הבאים:  .3
 צעת המחקר שלהן אושרה.תלמידות דוקטורט שה .4
למועמדת לפוסט דוקטורט: ביצוע ההשתלמות שלא במעבדה או במחלקה בהן למדה לתואר השלישי;  .5

מועמדת שבידה אישור המעיד על קבלת התואר או על הגשת עבודת הדוקטורט ואשר קיבלה את התואר 
 השנים האחרונות.  4-ב

 
שעות לפחות במהלך תקופת ההתקשרות במסגרת  50של  מלגאית זוכה תידרש לבצע פעילות התנדבותית בהיקף

 .התכנית הלאומית לקידום הלמידה בדרך החקר בתחומי המדע והטכנולוגיה, כמפורט בקול הקורא
 
 

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

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

 נא לציין : מערכת המלגות. במיילשם 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

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

 בהתאם למפורט ידחו על הסף.  מועד על מנת שתהליך ההגשה יתבצע במלואו. בקשות שלא יגשו
 

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 
 .7103804-073או לטל:  @tauex.tau.ac.ildanaavלפנות לדוא"ל 
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