
 

   3498838, הר הכרמל, חיפה 199אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי 
University of Haifa, 199 Aba Hushi Ave. Mount Carmel, Haifa, 3498838, Israel 

Phone: +972-4-8249716 :טלפון  -  Fax: +972-4-8240746 :פקס 
E-mail: mburg@univ.haifa.ac.il  :דוא"ל    Internet: http://graduate.haifa.ac.il 

 

 

 ' אדר, תשע"חד
 2018פברואר,  19

 
 אל: ראשי חוגים, יור"י ועדות מוסמך ודוקטורט ועממיו"ת

 החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה; –הפקולטה למד"ח 
 החוג לניהול משאבי טבע וסביבה; –ביה"ס לניהול 

ם; ימיי-החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית; החוג למדעים גיאו –הפקולטה למדעי הטבע 
 החוג לציוויליזציות ימיות

 
  דע: רקטור, דיקן ללימודים מתקדמים

 
 שלום רב,

 8201קול קורא למלגות רשות המים  הנדון:
 כללי

 לסטודנטים מלגות מתן ידי על והביוב המים במשק מקצועי אדם כוח הכשרת לקדם מבקשת המים רשות
 .והביוב המים מחקר תחומי בכל גבוהים לתארים
 ידי על וימוינו ירוכזו הבקשות .שלישי או שני לתארים מצטיינים לסטודנטים מיועדות המלגות

 .גבוהה להשכלה המוסדות
 

 המלגה היקף
 ולסטודנט )לשנה ₪ 36,000) לשנתיים ₪ 72,000 עד הוא)שמגיש עבודת מחקר(  שני לתואר לסטודנט

 .לשנה( ₪ 36,000) שנים לשלוש ₪ 108,000 עד הוא שלישי לתואר
 לעיל באמור אין כן ועל 2018 לשנת תקציב בקיום ומותנה לשינויים נתון המלגות סכום כי יצוין

 .המים רשות של התחייבות משום
 

 הסטודנט ידי על המוצע המחקר לביצוע יסכים גבוהה להשכלה והמוסד במידה תוענק המלגה
 .הממשלה לבין בינו ייחתם אשר 2 בנספח המצורף בהסכם לאמור בהתאם

 .לכך מעבר המחקר של כלשהו במימון תשתתף לא המים ורשות בלבד במלגה המדובר כי יודגש
 

 יהא ואשר המחקר ביצוע על אחראי אשר גבוהה להשכלה המוסד לידי ישירות תועבר המלגה
 .ב"המצ בהסכם לאמור בהתאם הסטודנט לידי העברתו על אחראי

 .נקבה ללשון גם כמופנה יראה זכר בלשון האמור כל
 

 המחקר תחומי

 המים במשק וניהול תכנון -
 .התפלה וטכנולוגיות התפלה -
 .ובשפכים במים לטיפול וטכנולוגיות מים איכות -
 .מים בטחון -
 .הידרולוגיה -
 ומטר הידרומטאורולוגיה ,אקלים -
 .במים השימוש וייעול חסכון -
 .כנרת -

 
 למלגה בקשות להגשת מנהליות הנחיות
 עות הרשות ללימודים מתקדמים ובהתאם לטפסים המצ"ב.באמצ יוגשו המים רשות למלגות בקשות

עד לתאריך מגדל אשכול  25הבקשות יוגשו לידי מוריאל בורג ברשות ללימודים מתקדמים, קומה 
  את הבקשות יש להגיש מוקלדות במחשב ומודפסות בלבד. לא תתקבלנה בקשות בכתב יד. .22.5.2018

 יש לצרף לבקשה תמונת פספורט עדכנית.

http://graduate.haifa.ac.il/


 

   3498838, הר הכרמל, חיפה 199אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי 
University of Haifa, 199 Aba Hushi Ave. Mount Carmel, Haifa, 3498838, Israel 

Phone: +972-4-8249716 :טלפון  -  Fax: +972-4-8240746 :פקס 
E-mail: mburg@univ.haifa.ac.il  :דוא"ל    Internet: http://graduate.haifa.ac.il 

 

 

 
, כולל הבקשות המלאות והאישורים רשימה מרוכזת של מועמדים מכל מוסד להשכלה גבוהה

 31.5.2018עד לתאריך ע"י הרשות ללימודים מתקדמים לרשות המים המתאימים תועבר 
 

 הבקשה למלגה תענה על כל התנאים הבאים:
 .לעיל שצוינו מהתחומים אחד הוא המחקר נושא. 1 

 .בשלמותו ההצעה טופס את מילא הסטודנט. 2
 לתואר או מחקר עבודת של במסלול שני לתואר ת/ולומד המניין מן ה/תלמיד היא/הוא ה/המגיש. 3

 .גבוהה להשכלה מוכר במוסד שלישי
 ית/הסטודנט שלהתיזה )בתואר שני(/ הצעת המחקר )בתואר שלישי( הצעת  לפיו אישור יש לצרף. 4

 .(22.5.2018) למועד הגשת הבקשה למלגהעד  במוסד המוסמכים הגורמים ידי על אושרה
 בתקופה המחקר תכנית את לסיים ניתן שאכן במוסד המוסמכים הגורמים מטעם אישור יצורף לבקשה. 5

 .)שלישי תואר( שנים ושלוש )שני תואר( שנתיים על תעלה שלא
 

 עקרונות להערכת הבקשות למלגות רשות המים
הבקשות יעברו תהליך של שיפוט והערכה ברשות המים שתרכז את הבקשות מכל מוסדות המחקר. אמות 

 המידה לשיפוט הן:
 (.40%' )וכו המלצות ,פרסים ,ציונים :קודמים בלימודים הסטודנט הישגי .1
 (.20%) המוצע המחקר של מדעית איכות .2
 (.20%) המים במשק בעיות לפתרון המחקר של החדשה התרומה מידת .3
 (.20%)  הארוך ובטווח המיידי בטווח ויישום תועלת .4

 
 בחירת הזוכים ותשלום המלגות

 המלגות .המים רשות החלטת פי על ייקבע הזוכות המלגות של המימון התחלת תאריך
 טרם שהחלו מחקרים תממן לא המים רשות .2021עד שנת  2019שנת   בין שיבוצע רמחק עבור מיועדות

 .המים רשות י"ע המלגה אישור
 מהווה והוא ית/הסטודנט לומד בו המוסד עם ייחתם 2 בנספח המצורף בנוסח למלגות התקשרות הסכם
 הצורך לפי ההסכם בסעיפי שינויים לערוך הזכות את לעצמה שומרת המים רשות .המלגה למתן תנאי

 .תנאים לגרוע או להוסיף זה ובכלל
 .המים משק חשב חתימת כיום שייחשב ההסכם חתימת ביום תהיה המחקר תחילת
 .8 בנספח כאמור הסטודנט מטעם והתחייבות הצהרה במתן מותנה המלגה קבלת

   
 למלגות קורא קול ביטול
 קול את לבטל, תקציביות מסיבות ולרבות הבלעדי דעתה ולשיק פי על ,שלב בכל ,רשאית המים רשות
  ו.תחתי חדש קורא קול לפרסם או למלגות קורא

 לפצות חייבת תהיה לא המים רשות זו. במסגרת הצעות הגישו אשר המציעים לכל תשלח כך על הודעה
 .שהיא צורה בכל, ביטול של במקרה המציעים את

 ניתן לא כן ועל כך לשם יוקצה אשר בתקציב תלוי יבחרו אשר המלגות מספר כי בזאת מובהר
 .מספרם את מראש לקבוע

 
 תנאי יהווה המים רשות של שיפוט ועדת ידי על שאישורו שנתי מדעי ח"דו יוגש שנה כל בתום

 המחקר על נוספים פרטים לדרוש זכות תהיה השיפוט לוועדת. הבאות לשנים המימון להמשך
 .בפניה המחקר דמותהתק להצגת הסטודנט את לזמן ואף

 
 univ.haifa.ac.ilmburg@בדוא"ל:  מוריאל בורגרים, ניתן לפנות ללבירו

 
 

 בברכה,
 

 ראש מנהל הרשות ללימודים מתקדמים, סיגלית רג'ואן
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