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 קול קורא 
 ד"עצאן לשנה"ל תשלסטודנטים המבצעים עבודות מחקר בנושא  מלגה

  
 

 1024קריטריונים ונוהל הגשת בקשה לשנת 

 

משרד החקלאות( מודיע על אפשרות להגיש בקשות  –משרד החקלאות ופיתוח הכפר )להלן 

 אם לנוהל שלהלן: לקבלת מלגה לסטודנטים העוסקים בתחום הצאן: עיזים וכבשים, בהת

 

 

 : מטרה

 עודדמעוניינת לבשירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות הפיתוח הכפר הנהלת ענף צאן 

ענף הצאן. לצורך כך היא מעמידה בכל שנה כספים עסוק במדענים ובעלי מקצוע צעירים ל

העיון  ביוםהמלגות יוענקו להענקת מלגות לסטודנטים העוסקים בתחום הצאן: כבשים ועיזים.  

עביר הרצאה בנושא עבודתו יוזמן לההמועמד שיבחר ו ז"ל, לזכר יעקב גולןשל ענף הצאן השנתי 

  העיון. יוםמסגרת ב

 

 : כללי

באתר המשרד יפורסם וישלח למוסדות המחקר המוכרים המפורטים בנספח א' הנוהל  .1

 . www.moag.gov.ilלפי הכתובת 

 בקשות תוגשנה בהתאם לנוהל המפורט ותובאנה לדיון.  .2

המשרד אינו מתחייב לאשר את כל הבקשות ואם לא יימצאו מועמדים ראויים לא  .3

 יחולקו כל המלגות באותה שנה.

 

 :  תקציב

 ₪.  10,000על יעמוד   2014שנת היקף התקציב ל

 

 : היקף כספי

 . ₪ 0,000לתארים גבוהים יעמדו על מלגות 

, עבודות מחקר וסקר במכללות, תלמידי ווטרינריהלעבודות מחקר אחרות )עבודות גמר של מלגות 

 .חתאל כ₪  2,000( יעמדו ע"ס עבודות הנדסאים
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  :בקשותזכאים להגיש 

 .תחת ניהולו של חוקר עבודת מחקרמועמדותם סטודנטים המבצעים להגיש יהיו זכאים 

 

 : תנאי סף

הכותב עבודת מחקר או תלמידים העוסקים במחקר  יתואר שני או שלישל מחקר סטודנט .1

 בהדרכת חוקר במכללות או כעבודות גמר של לימודי וטרינריה. 

 (.כבשים ועיזים)הצאן עבודת המחקר היא בתחום  .2

 

 : קריטריונים לדירוג הבקשות

 . נים בתארים קודמים ובתואר הנוכחיציו -מצוינות  .1

 לישי. עדיפות לסטודנטים  למחקר לתואר שני או ש .2

  שעבודתם תורמת לקידום ענף הצאן.סטודנטים עדיפות ל .3

  .ה במהלך הלימודים לתואר הנוכחישלא זכה לקבל מלגעדיפות לסטודנט  .4

 מועצת החלב.טעם שלא זכה באותה שנה למלגה מ סטודנטלעדיפות  .0

 

  :נוהל הגשת הבקשה

עד ליום דואר העות ' באמצבסטודנט המעוניין יגיש בקשה לעניין זה בטופס המצורף כנספח  .1

  אל הכתובת: (27/4/2014) דתשע" ניסןב א' כ"ז

 ,המחלקה לצאן שה"מ דורית כבביה

 00200 , בית דגן22ת"ד , משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 dorcab@shaham.moag.gov.il  9241911-000/   6420309-03טלפונים:  

(, כשהוא חתום על או מודפס טופס יש למלא בשלמותו, בכתב ברור וקריא )בעט בלבדאת ה .2

  ידי הסטודנט ולצרף אליו את כל המסמכים הבאים: 

 קורות חיים; (א

 תכנית עבודת המחקר; (ב

 אישור לימודים; (ג

 גיליונות ציונים; (ד

 מכתבי המלצה.  (ה

קרה, מוטלת אחריות הגשת הטופס בהתאם להוראות מהווה תנאי לקליטת הבקשה, בכל מ .3

 על הסטודנט לוודא כי הטופס הגיע במועד וכי הבקשה נקלטה. 
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 הועדה הבוחנת: 

 ,תבחן את ההצעות, תציג אותם במסמך כתוב חברי הנהלת ענף צאן, שלושהוועדה בת  .1

 ז"ל לזכר יעקב גולן העיוןענף עד שבועיים לפני יום הת הנהל אישורותציע דירוג ל

 .27/0/2014 – כנן להתקיים בושמת

 לאחר החלטת הנהלת ענף צאן, יקבל הסטודנט הודעה על החלטה.  .2

 

 כללי

לגת הנהלת ענף הצאן רק פעמים לכל תואר. מודים גבוהים יכול לקבל מסטודנט ללי .1

 וכלו לקבלה רק פעם אחת לתואר. יתר הסטודנטים י

 החלטת הנהלת הענף היא סופית.  .2

המשרד יבטל את  –ה על בסיס דיווח כוזב במקרה בו יתגלה כי הסטודנט קיבל מלג .3

 חלוקת המלגה מיידית וישקול לנקוט נגדו בהליכים משפטיים.

  החלטת הנהלת הענף תועבר לתשלום באמצעות מועצת החלב.  .4
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 נספח א'

 

 : אליהם מופץ הקול הקוראהמוכרים רשימת מוסדות 

 הדיקן משנ - הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית

 מינהל המחקר החקלאי –המכון לחקר בעלי חיים 

 מינהל המחקר החקלאי–המכון לגידולי שדה 

 מינהל המחקר החקלאי –הנדסה חקלאית 

 האוניברסיטה העברית בירושלים 

 מכון מחקר פלסנשטיין  –אוניברסיטת תל אביב 

 איכות הסביבה-חקלאות מדבר ואגרו –אוניברסיטת בן גוריון 

 החוג לניהול משאבי טבע וסביבה - אוניברסיטת חיפה

 טכנולוגיה-הנדסת מזון וביו –מכון להנדסה חקלאית  –טכניון חיפה 

 מי"גל –מו"פ צפון 

 מו"פ העמק

 ה"חקלאית" 

 מכון וטרינרי 

 בי"ס וטרינרי 

 המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב

 המכללה הטכנולוגית רופין

 מכון וייצמן

 מכללת תל חי
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 'בנספח 

  

 תאריך _____________

 

 

 לקבלת מלגה לסטודנטים העוסקים בתחום הצאן: עיזים וכבשים  בקשה

 

 ___________ ____שם פרטי____ ___________שם משפחה _____

 ____________________________ תובתכ        ת.ז. _________________

 ____ ____טלפון ________ __________________דוא"ל ___________

 __________________________________מוסד לימוד _____________

 שנת לימודי _____________ לימודים לתואר _____________

 נושא עבודת המחקר ____________________________________________

___________________________________________________________ 

 ____________מנחה המחקר _

 רשימת מסמכים מצורפים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתימה _________________________


