
 

2019מלגות ע"ש זלמן ארן לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך לשנת   
 

" כפי שפורסמו על ידי הקרן. קול קוראטופס זה משמש ככלי עזר בלבד ואין בו כדי להחליף את ההנחיות וה"
 . שפורסם על ידי הקרן "קול קורא"את הבעיון  יש לקרוא 

 
  1/8/19 :תאריך ההגשה האוניברסיטאי

 
תאריך ההגשה האוניברסיטאי הפנימי מהתאריך המופיע ב"קול קורא".  שונהלתשומת לבכם תאריך זה 

 הוא התאריך המחייב והסופי. 
 

למשרד מדור   Diskonkeyאו  CDאת הקבצים על גבי עותקים מודפסים ו 3יש להעביר   :אופן ההגשה
  .221קרנות ומלגות, בניין הסנאט קומה ב' חדר 

 
 daanav@tauex.tau.ac.ilיש לפנות אל  באשר להגשה  לשאלות

 
מניסיון של שנים קודמות מומלץ להעביר את הבקשות לבדיקה מקדימה בכדי לא להסתכן בפסילת  •

 החינוךהבקשה ע"י משרד 
 

 תנאי סף:

 אזרח עולה-המועמד חייב להיות אזרח ישראלי, תושב קבע או בעל מעמד עולה •

 מסלול הישיר לדוקטורטלסיים את לימודיו לתואר שני בהצטיינות או הינו מועמד  •

 תחום בו עוסק המחקר הינו בהתאם לתחומים המפורטים בקול הקוראה •

 ממשלתיאין המלגאי רשאי לקבל מימון נוסף ממקור  •

 לא יאושר כפל מלגות קיום •

 המחקר עבודת לסיום על לפחות שנתיים של לימודים יתרת למועמד •

 

 יש למלא את כל פרטי נספח א' (בהדפסה ולא בכתב יד) ולצרף את כל המסמכים הבאים ובסדר הבא: 

תושבות או של מעמד אזרח עולה כמוגדר במשרד -צילום תעודת זהות או מסמך מעיד על אזרחות •

 הפנים

 אישור לימודים לתואר שלישי  •

 )בלבד תכנית המחקר לדוקטורט (בעברית •

 אישור המנחה לתכנית המחקר •

 המחקר לתכנית המוסד אישור •

 קורות חיים •

 חיבור בן עמוד (בעברית) המפרט ומרחיב באשר ליישומים החינוכיים האפשריים של ממצאי המחקר •
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 שישנן)רשימת פרסומים ועבודות מחקר של המועמד (ככל  •

 העתקי תעודות לתארים אקדמיים של המועמד •

ר שלישי יצרפו השני. מועמדים הלומדים במסלול ישיר לתואו הראשון גיליונות ציונים מלימודי התואר •

 ציוני תואר ראשון 

מכתבי המלצה של אנשי אקדמיה המכירים את המועמד (לפחות אחד מהם יהיה של מנחה  שני •

ובר בתלמיד במסלול הישיר, ואחד של מנחה הדוקטורט), ובה יעידו התזה בתואר השני, אם אין מד

 על:

 .יכולות אקדמיות של המועמד .1

 .התרומה הפוטנציאלית של המחקר לעולם הידע החינוכי .2

(חוקר אשר אינו מעוניין להעביר את קובץ ההמלצות באמצעות מגיש/ת הבקשה יכול  לשלח את המלצתו 

 ה).ישירות לכתובת המייל המצוינת מעל

 

  שימו לב:

 

תכנית המחקר הצפויה להתפרס על פני תקופה שלא תעלה על ארבע שנים עד למועד סיומה  .1

יש להדגיש כי מימון  והגשתה. כל הארכה או קיצור של פרק זמן זה טעון אישור של המדען הראשי.

 יינתן לתקופה מרבית של שלוש שנים מתוך פרק זמן זה.

ולא יעבוד, למעט עבודה  למחקר שאושר לו במסגרת הקול הקוראמלגאי יקדיש את עיקר זמנו  .2

שעות בסמסטר, בתפקידי הוראה או הדרכה באוניברסיטת תל אביב או  8בשכר שאינה למעלה מ 

 במערכת החינוך

המלגאי יבצע עבור בתום השנה הראשונה והשנייה להפעלת המלגה, כחלק מתנאי קבלת המלגה,  .3

   .ספרות מחקרית או סקירת מדיניות העוסקת בתחום מחקרות וסקירשתי משרד החינוך 

 המלגאי יציג את מחקרו בפני נציגי משרד החינוך לאחר הגשת עבודת הדוקטורט. .4

 

טרם ההגשה. המצוין מעלה דוקטורנט המעוניין לבצע הגשה למלגה זו מתבקש להודיע על כך במייל  •

 המחקר שצוינו בקול הקורא.במייל עליו לציין לאיזה תחום הוא מגיש מבין תחומי 

 
 

 
 

 


