
 

 קול קורא למלגת האקלים של קק"ל לשנת הלימודים תשפ"ב ותשפ"ג
 

 אלוהקרן הקיימת לישראל מקדמת פעילות רחבה בתחום המאבק במשבר האקלים ומקימה בימים 
מציעה קק"ל מלגות לסטודנטים הלומדים  ,את "מרכז קק"ל למאבק במשבר האקלים". במסגרת זו

הזוכים במלגה לתואר שלישי, אשר נושא המחקר שלהם עוסק בתחום המאבק במשבר האקלים. 
יושלבו בדיונים, מפגשים, סדנאות וצוותי חשיבה של מרכז קק"ל למאבק במשבר האקלים ויהיו חלק 

 אינטגרלי ממנו. 
 

י חיים, מדעי החברה, לימודי הסביבה או הנדסה. המלגות יוענקו לסטודנטים לתואר שלישי במדע
ל במים, יתחומי המחקר כוללים בין היתר את הנושאים הבאים: אנרגיות מתחדשות, שימוש יע

 היערכות המערכות הטבעיות לאקלים המשתנה, לרבות שיטפונות, שריפות יער ועוד. 
 

ם באוניברסיטאות המחקר. כל אחת לסטודנטים הלומדי₪  50,000מלגות אקלים על סך  36 קק"ל
מחצית ממלגה זו תוענק בסמסטר ב' של שנה"ל תשפ"ב ומחצית מן המלגה תוענק בסמסטר א' של 

 שנה"ל תשפ"ג ובתנאי שעבודת המחקר ממשיכה כסדרה במהלך שנה"ל תשפ"ג. 
 

, סדנאות ובצוותי חשיבה של מרכז םקבלת המלגה תותנה בהשתתפות המלגאים בדיונים, מפגשי
מאבק במשבר האקלים ובאירועים שהתקיימו על ידו ואשר המלגאים יתבקשו להגיע אליהם קק"ל ל

 תפותם באירוע הענקת מלגות של קק"ל ו/או אירוע הוקרה לתורם. וכן השת
 

 אוניברסיטת תל אביב יכולה להגיש עד ששה מועמדים למלגה זו.
 

רשאים להגיש מועמדות תלמידי התואר השלישי אשר להשלמת עבודת המחקר שלהם נותרו שנתיים 
 לפחות. 

 
 :אמות המידה לפיהן יבחרו הזוכים במלגה הן

מידת ההמלצה של המנחים ו/או המוסד האקדמי לגבי איכות עבודת המחקר בהקשר של  .1
  ). 30%המאבק במשבר האקלים (עד 

עבודת המחקר לפעילות של מרכז קק"ל למאבק במשבר האקלים מידת הרלוונטיות של  .2
בהקשר של היערכות היער וסביבת הלחות לאקלים המשתנה וקידום אנרגיות מתחדשות תוך 

 ).30%מזעור הפגיעה בשטחים פתוחים (עד 
 ).20%מידת היישומיות בפועל של עבודת המחקר בהקשר של המאבק במשבר האקלים (עד  .3
 ).20%בודת המחקר בהקשר של המאבק במשבר האקלים (עד מידת החדשנות של ע .4

 
 :המועמדים מתבקשים להגיש את המסמכים הבאים

 ורות חיים ורשימת פרסומיםק .1
 המלצת מנחה  .2
 המלצה נוספת של חבר/ת סגל .3
 תקציר מחקר .4
 כתב הצהרה והתחייבות (מצ"ב) חתום .5
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  :העתק
 רקטור 

 הרקטורן סג
 המזכירה האקדמית

 דקאני הפקולטות למדעי החברה, מדעי החיים, מדעים מדויקים והנדסה
 מדעי החיים, מדעים מדויקים והנדסהראשי מנהל בפקולטות למדעי החברה, 
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 מדען ראשי 

 '1נספח א 

 
 כתב הצהרה והתחייבות 

 
מצהיר/ה   מסכים/ה,   ,______________ מס'  ת.ז.  נושא/ת   __________________ הח"מ  אני 

ו כלפי קק"ל/  בזאת  האקדמי ומתחייב/ת  "  המוסד  )להלן:  העניין,  וסד האקדמיהמ__________  לפי   ,)"
 כדלקמן: 

הבקשה  מקק"ל )להלן: "  ת אקליםכתב הסכמה זה נעשה בתמיכה לבקשה המוגשת מטעמי לקבלת מלג .1
 "(.  לקבלת מלגה 

, ואני  אקדמיהוסד  והזכאות לקבלתה הובאו לידיעתי ע"י המ  ת האקליםאני מצהיר/ה כי תנאי המלג  .2
 מסכים/מה להם. 

לספק למ  .3 כל הנתונים שיתבקשו    וסד האקדמיאני מתחייב/ת  זכאותי למלגה,את  לספק    עבור בחינת 
  מוסד האקדמי ו/או קק"ל יבקשו וכן לנהוג בשקיפות מלאה כלפי המוסד האקדמי  אסמכתאות כפי שה

   ועבודת המחקר שלי.   וכלפי קק"ל, ולדווח על כל הפסקה ו/או ביטול ו/או שינוי של לימודי

ופעילויות אחרות של מרכז    רותבדיונים, מפגשים, סדנאות בצוותי חשיבה, הכשאני מתחייב להשתתף   .4
וכן באירוע    , ככל שאדרש לכך ע"י קק"לובאירועים שיתקיימו על ידו  קק"ל למאבק במשבר האקלים

)ללא צורך במימון השתתפות    הענקת המלגות של קק"ל ו/או אירוע הוקרה לתורם, ככל שייערך כזה
 (.  מצידי

על ידי ובגינה אקבל מלגת  שיתבצעו    המחקר  עבודת  זכויות הקניין הרוחני בקשר לתוצאות ידוע לי, כי   .5
 . ווירשמו על שמ של המוסד האקדמייהיו  אקלים

אני מתחייב כי במידה ואפרסם את דבר ביצוע עבודת המחקר ותוצאותיה וכל פרט הקשור אליה, אזי   .6
 במסגרת אותו הפרסום תצוטט במקום בולט ובמודגש הבעת תודה לקק"ל בנוסח כדלהלן:  

 לישראל".  על ידי סיוע מיוחד של קרן קימת  העבודת מחקר זה התאפשר"       

, זאת מבלי לגרוע  מלגת האקליםככל שלא אעמוד בהתחייבויותיי על פי כתב זה, אשיב מיד לקק"ל את   .7
. אני מסכים/ה בזאת מראש כי כל ההוצאות  מוסד האקדמימכל סעד שיעמוד על פי דין לקק"ל ו/או ל

 ו/או קק"ל )ככל שינקטו( יחולו עלי.   מוסד האקדמישתנקוט כנגדי ה שיהיו כרוכות בהליכים
כל שינוי ו/או ביטול של סעיף ו/או הוראה בכתב זה, ייעשה במפורש ואך ורק באמצעות מסמך בכתב   .8

 אשר יהיה חתום על ידי קק"ל.

דין החל  ידוע לי כי קק"ל הינה חברה לתועלת הציבור ועליה לפעול בהתאם לחוק החברות, נהליה וכל   .9
משרה בקק"ל,   ת/קק"ל, נושא   ת/עובד  הם:קרוב/ה של או  מהבאים  ת/אחד  אינימאשר/ת כי    אני עליה. 

ו/או חבר/ת    של ארגון הקשור לקק"ל  ת/כללית של הקק"ל, עובדהאסיפה  ב  ה/ חברדירקטור בקק"ל,  
 . ועדת הביקורת החיצונית של קק"ל

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

                      ____________________                                                             _____________________ 

 


