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 טתשע"לשנת  -"קול קורא" מלגות צ'ארלס קלור לתלמידי תואר שלישי בתחומי המדעים 
  

קרן צ'ארלס קלור תעניק מלגות לסטודנטים מצטיינים בתחומי המדעים: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, 
המחקר של המועמד/ת יעסוק בתחומי מדעי כדור הארץ, כימיה, מדעי החיים, חקלאות, הנדסה וטכנולוגיה. 

 המדע, דלעיל, ולא בתחום מחקר אחר, גם אם נעשה בו שימוש בשיטות מדעיות.

 

 העומדים בקריטריונים הבאים:ם המלגות מיועדות לתלמידי

 שנתיים לפני תאריך הגשת הבקשה למלגה. לכל היותר את לימודי הדוקטורט. התחילו 1

 .15.1.16-ה לאחר מלגות השנה מיועדות לתלמידים שהתחילו את לימודי הדוקטורטהכלומר, 
 אושרה. קבלת המלגה מותנית באישור ההצעה., גם אם ההצעה טרם דוקטורטל מחקר הצעתהגישו ש. 2

 עדיפות למועמדים שיש להם יתרת לימודים ומחקר בת שלוש שנים ממועד קבלת המלגה.    
 
. המלגות מיועדות לתלמידים מצטיינים, ותוענקנה אך ורק על בסיס של הצטיינות אישית בלימודים ובמחקר 3

 המדעי.
 
ישראל, בעלי אזרחות ישראלית, הלומדים בארץ באחד מהמוסדות . המלגות מיועדות לסטודנטים תושבי 4

 להשכלה גבוהה.
 
כל מלגה תוענק לתקופה של עד  המוסדות להשכלה גבוהה בישראל. מלגות בכל עשר. מדי שנה תחלק הקרן 5

אוניברסיטת חיפה תגיש בהתאם למכסת הקרן  ים הסטודנט את עבודת הדוקטורט.שלוש שנים שבמהלכן ישל
 מועמד אחד לתכנית זו. 

 
. סטודנטים המועסקים מחוץ לאוניברסיטה אשר לא יהיו מוכנים לוותר על עבודתם אם יזכו במלגה לא 6

  יוכלו להגיש מועמדותם לקרן קלור.
 
-ק חד. בנוסף, יינתן מענלמשך מקסימום שלוש שנים )בשקלים( לשנה 27,000$. גובה המלגה יהיה בסך של 7

יועברו  4,500$ -בלת המלגה, כפרס אישי, ועם ק 3,500$)בשקלים(. מתוך סכום זה יוענקו  $ 8,000פעמי בסך 
שבהם הם לומדים, וישמשו להוצאות בתחום האקדמי כגון: השתתפות בכנסים,  ות המוסדותלזוכים באמצע

 ספרות מקצועית, מחשוב וכו'. 
 
 זו מתשלום שכר לימוד. . האוניברסיטה תפטור את הזוכים במלגה8
  אפשר לזוכה במלגה לקבל מענקים ממקורות אחרים בתנאים הבאים:ת האוניברסיטה. 9

o  הכנסה נוספת ממקורות פנימיים במוסד האקדמי אליו משתייך/ת המילגאי/ת, בתנאי
 מגובה מלגת קלור. 50%שאינה עולה על 

o במוסד האקדמי אליו  הכנסה זו, יחד עם מלגת קלור, לא תעלה על המקסימום המותר
 משתייך/ת המילגאי/ת.  

o  משרה. ¼ הוראה  בחלקיות משרה של עד 
 

 להלן מספר הנחיות :
 
. עדיפות למועמדים שבמחקרם ישנה חדשנות, מקוריות ומצוינות מדעית. יש להקפיד על כך  שהמחקר יעסוק 1

 בתחום מדעי ולא בתחום אחר, גם אם יש שימוש בשיטות מדעיות. 
 . סטודנטים מצטיינים בלבד, שסיימו גם את לימודי התואר הראשון בציונים גבוהים. 2

עבור  ת דרכוןהמומלצים לקבלת המלגה מתבקשים למלא את טופס הבקשה המצורף . יש לצרף במודבק תמונ
 טפסים ללא תמונות יפסלו. לטופס כל עותק 
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  :לפי הסדר הבקשה יש לצרף אל 
 

 .הבקשהטופס לכל אחד מעותקי תמונה לצרף  . ישתמונת דרכון בצירוף בקשה ופסט .א

  .באנגלית קורות חיים בקצרה .ב

 impact-ואת ה, רסמו המאמריםודירוג המנחים של כתבי העת בהם פ הכולל את רשימת פרסומים .ג

factor  .של כתב העת 

 לכלול אין רסומים בכתבי עת מדעיים: יש לציין בבירור האם הוגשו, התקבלו או התפרסמו.  פ
 לצרף עותקי מאמרים.לא נא ברשימה מאמרים בהכנה. 

 .יש לכלול הרצאות רק אם ניתנו במסגרת כנס 

 אישור הרשמה למוסד לשנת הלימודים. .ד

 , תוך ציון נושא העבודה בעברית ובאנגלית.ית/כדוקטורנט ה/אישור המוסד על קבלת התלמיד .ה

 .את הציונים הסופייםיש לציין בבירור  - ממוצע ציונים מתארים קודמים .ו

יש  – , כולל מכתב המלצה של המנחה או המנחיםחתומיםושה מכתבי המלצה מנומקים ושללפחות  .ז
במקרה של יותר ממנחה אחד, יש לכלול מכתב המלצה מכל  .לוודא שהמכתב ממוען לקרן קלור

 המנחה הכרחית. מכתב המנחה יופיע עם לוגו האוניברסיטה.  ה המקורית שלחתימהמנחה. 

בתחום.  התקציר  יות/מומחים ן/שאינם יות/עמודים(, המכוון למדענים 2-3תקציר תכנית המחקר ) .ח
תיאור הבעיה הכללית, השאלות הפתוחות, מטרות המחקר הכלליות והספציפיות, עיקרי יכלול: 

 תכנית העבודה, התוצאות המצופות ומשמעות וחשיבות המחקר.

 ן/שאינם יות/המכוון למדענים, מילים 400-כ סיכום של תקציר תכנית העבודה, באורך של .ט
 בתחום.   יות/מומחים

בשני עותקים בלבד  PDFאו  WORDכקובץ  CDעל  ,למוסד ה/המחקר שהוגשה ע"י התלמיד הצעת .י

 לתוך קופסה כל שהיא. CD -אין להכניס את ה   .)שני דיסקים(
 

 ( בלבד.paper clipsאין להשתמש בסיכות שדכן, אלא באטבים ) .1

 ילוניות תיוק בלבד.ומר בתיקים מכל סוג שהוא, אלה בנילהגיש את החאין  .2

 אין צורך לצרף את דף המידע הכללי שנשלח אליכם. .3

 ן את שם הסטודנט + ת.ז. על גבי כל תקליטור.ייש לצי .4
 

תכנית מלגות קלור לא תחזיר את טפסי הבקשה לידיעתכם,  לא יתקבלו עדכונים לבקשות לאחר הגשתן.
  ם המיון.והנספחים בתו
אשכול למוריאל בורג )מגדל גיעו לרשות ללימודים מתקדמים י םירלוונטיבצרוף הנספחים ה טפסי הבקשה

 המחקר , יחד עם הצעתים מודפסיםעותק שניב 31.12.2017 ראשון לא יאוחר מיום( 2504חדר  25קומה 

 .  עותקים 2 -ב CDעל  המלאה
 לא תתאפשר הגשה באיחור.

 .2018 יוניחודש עד סוף במלגות מתוכננת  הכרזת הזוכים/ות
 

 .לא יתקבלו הגשות באמצעות הדוא"ל mburg@univ.haifa.ac.ilלשאלות ניתן לפנות באמצעות הדוא"ל : 

 

 יאלי או קרן אדאמס. שימת הלב תלמיד/ה הניגש/ת למלגה זו לא י/תגיש מועמדות לקרן עזר
 

 עפ"י החלטת הקרנות על מועמד/ת לבחור לאיזה קרן משלושת הקרנות יגישו מועמדותם.
 

 זו מלגות, מלגה כפל יינתן לא כי קובע מתקדמים ללימודים הרשות של המלגות שתקנון כיוון ,לידיעתכם
 . בה והסטודנט זכה במידה מתקדמים,  ללימודים הרשות מטעם ההצטיינות מלגת את תחליף

 
 בברכה,

 
 סיגלית רג'ואן

   הרשות ללימודים מתקדמיםראש מנהל 
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