
מלגה ע"ש יצחק נבון לתלמידות לתואר שלישי ומשתלמות לפוסט דוקטורט המתגוררות 
 בפריפריה חברתית- כלכלית לשנה"ל תש"פ

 בתחומים: פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, הנדסה, מדעי הסביבה

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

 2019ביולי,  14ראשון  יום -תאריך ההגשה האוניברסיטאי

תאריך ההגשה האוניברסיטאי הפנימי לתשומת לבכם תאריך זה שונה מהתאריך המופיע ב"קול קורא". 
 הוא התאריך המחייב והסופי.

מניסיון של שנים קודמות מומלץ להעביר את הקבצים טרם המועד הסופי על מנת לוודא כי כל  •
 החומר מוכן להגשה. 

למדור קרנות ומלגות אל   בדוא"ליש להעביר את כלל המסמכים הדרושים  :אופן ההגשה
danaav@tauex.tau.ac.il  . מדור משרד של החומר שנשלח במייל ב העתק קשיח אחדבנוסף יש למסור

 .221קרנות ומלגות, בניין הסנאט קומה ב' חדר 

 שליחת המסמכים בדוא"ל:
ובגופן  12. ולהגישם בגופן עברית אריאל MB20יש לצרף חמישה קבצים שגודלם הכולל לא יעלה על 

 .1.5ובמרווח שורה מינימלי של  Times New Roman -1אנגלית 

 על הקבצים להיות מסודרים באופן הבא (במדויק):

 :הגשהטופס  :1קובץ מס 

לא סרוק.   - wordאו  pdfפורמט  •

 אשר לדעת המשתלמות עשויים לסייע בהערכת הבקשה. נוספיםמומלץ לצרף לבקשה מסמכים  •

  )או עברית באנגלית(: תכנית המחקר 2קובץ מס' 

 .לא סרוק – wordאו  pdfפורמט  •

ניתן לצרף בנוסף נספח עם ). רשימת פרסומים, ובנוסף רשימה ביבליוגרפית(עמודי תוכן  5עד   •

 .גרפים או תמונות
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 )ובאנגליתבעברית (: תקציר המחקר 3קובץ מס' 

 .לא סרוק – pdfאו   wordקובץ •

 .מילים לתקציר 200עד  •

 

 מסמכים אישיים :4מס'  ובץק
צילום תעודת זהות / מסמך המעיד על היות המציג אזרח ישראלי, תושב קבע או בעל מעמד עולה  •

 . 1-6(כמוגדר במשרד הפנים) וצילום ספח תעודת הזהות המעיד על מגורים בישוב המוגדר באשכול 

אישור לימודים (או אישור רישום ללימודים) מהמוסד בו תבצע המשתלמת את ההשתלמות או עתידה  •

 להשלים את הלימודים לדוקטורט

דוקטורט מטעם הגורם המוסמך במוסד. למען הסר  -אישור הגשת התכנית לתואר שלישי או לפוסט •

כלל גם הן יהמוסד, יכולות להספק, יובהר כי משתלמות אשר תכנית המחקר שלהן כבר אושרה ע"י 

 בתכנית זו.

אישור המעיד על סיום התואר השלישי או אישור הגשת עבודת הדוקטורט לרשות לתלמידי מחקר  •

 (למשתלמות לפוסט דוקטורט). 

 קורות חיים •

 העתקי תעודות של תארים אקדמיים •

 ונדסים, או בבתי ספרבמקרה של ניסויים קליניים בבני אדם, בעלי חיים, צמחים מה -אישורי ועדות  •

 רשימת פרסומים (אם יש) •

 שני (ככל שישנם) ותואר גיליונות ציונים לתואר ראשון •

 
 על כל המסמכים להיות מוגשים בקובץ סרוק אחד ולפי הסדר.

 

 

 מכתבי המלצה:: 5' קובץ מס

כאשר ניתן כי אחת מהן תהיה מטעם , המלצות 2נדרשות מינימום ( המועמדתמכתבי המלצה על  •

 ). המועמדתהמנחה הישיר של 

  . pdfההמלצות יישלחו כקובץ אחד סרוק או כקובץ   •

 והמלצתשלח את ילהעביר את קובץ ההמלצות באמצעות מגישת הבקשה  (חוקר אשר אינו מעוניין •

 ) 14/7/19עד לתאריך  )danaav@tauex.tau.ac.ilהמדור בכתובת:   ישירות אל
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