
 

 

 
 

הנדסה ומדעים  -  STEMים במקצועות ה קול קורא למלגות לסטודנטיות לתארים מתקדמ
 לשנת הלימודים תשפ"א ,מדויקים

 
 

(מדע, , STEM-בתחומי ה משרד המדע והטכנולוגיה מציע מלגות לסטודנטיות הלומדות לתארים מתקדמים
 מטרה לעודד סטודנטיות מצטיינות להמשיך לתארים מתקדמים בתחומים אלו. טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה) ב

 
 

 סכום המלגה:
  .לתקופה של עד שנתיים₪  50,000עד  -תואר שני ותלתלמיד

 שלוש שנים. לתקופה של עד ₪  250,000עד  –תואר שלישי  ותתלמידל
  

 להגיש מועמדות: ותרשאי
 מעמד עולה. תא אזרחית ישראלית או בעליהמועמדת ה .1
 .נדסה ומדעים מדויקיםה STEM-כוללת מחקר בתחומי ה ועמדתתכנית הלימודים של המ .2
לתואר  אוניברסיטת תל אביבללימודים ב תמן המניין או מועמדית סטודנט  – לתואר שני ותיסטודנט  .3

  .במסלול מחקרי  STEM-שני בתחומי ה
אוניברסיטת לתואר שלישי ב ללימודים  תמן המניין או מועמדית סטודנט  – לתואר שלישי יות סטודנט .4

  STEM-תכנית מחקר לדוקטורט בתחומי ה יה(ובכלל זה במסלול ישיר לדוקטורט) וביד תל אביב
 .באוניברסיטהמאושרת על ידי המנחה או על ידי הגורמים המוסמכים לכך 

 
 

, בתנאי שהעבודה לא תפגע בביצוע המחקר 50%לעבוד בכל עבודה בהיקף של עד  ותרשאי - מתואר שניוכות ז
בעבור תמורה יעבדו מחקר שהוצג בבקשה ולא ל ןו זמניקדיש - ותדוקטורנטי ותזוכ.  ובסיומו במועד המתוכנן

   .שעות שבועיות, בתפקידי הוראה או הדרכה 8כספית או תמורה בשווי כסף, למעט עבודה בהיקף של עד 
 

 . שעות לפחות במהלך תקופת המלגה 100פעילות התנדבותית בהיקף של  הזוכות תבצענה
 

. לאחר מועד זה 15:00בשעה  25.08.2020 שלישי ליום 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 ות המעוניינ

 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
 ובאנגליתשם מנחה בעברית  .4

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

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

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

 
 כאןקורא מפורט וקישור להגשה מופיעים מידע על ההגשה, קול 

 
להתייעץ עם מדור קרנות ומלגות בכל שאלה הנוגעת לתהליך ההגשה ולעמידה בתנאי הסף. ניתן  ותמוזמנ הנכן

 .0713804-073או לטל:  danaav@tauex.tau.ac.ilלפנות לדוא"ל 
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