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לימודיו באוניברסיטה )בין מיוזמתו ובין מיוזמת לתשומת לבך, עפ"י התקנון, הדיקן ללימודים מתקדמים רשאי לבטל את המלגה בכל עת, במקרים שהתלמיד לא יעמוד בדרישות האקדמיות או יפסיק 

דיקן ובאם נמצא התלמיד חייב בעבירת משמעת ע"י האוניברסיטה(. כמו כן, תבוטל המלגה ע"י הדיקן ללימודים מתקדמים אם יתברר כי ניתנה על סמך פרטים כוזבים, וכן על פי שיקול דעתו של ה
 טול המלגה, יחויב התלמיד להחזיר את הסכומים שקיבל ע"ח המלגה בשיעורים ובמועדים שייקבעו ע"י האוניברסיטה.רשויות המשמעת של האוניברסיטה. בכל עת של בי

ברצוננו להסב את  לך להתמסר ללימוד ולמחקר.הסכום המצוין לעיל ניתן לך כמלגה שהאוניברסיטה החליטה להעניק לך בגין הצטיינותך בלימודים/מצבך הסוציו אקונומי, וזאת על מנת לאפשר  הערה:
וסד לימוד ומחקר תהא ( לפקודת מס הכנסה קובע כי מלגה הניתנת לסטודנט למימון שכר הלימוד או לצורך קיומו בתקופת לימודיו, אשר ניתנה לו בתקופת לימודיו במ29)9תשומת ליבך כי סעיף 

( דלעיל, כגון, שניתנה שלא 29)9מענק, פרס או פטור מתשלום. מלגה שלא תקיים את תנאי סעיף   לעניין זה,פטורה ממס, כל עוד לא ניתנה בעד המלגה כל תמורה מצד הסטודנט. מלגה כוללת, 
ה לך. עתיד מס, על חשבונך, מן המלגה שהוענקבתקופת לימודיו של הסטודנט כהגדרתה בסעיף, או שניתנה בעד המלגה תמורה מצד הסטודנט, לא תזכה בפטור ממס. לפיכך יתכן ותידרש/י לשלם ב

 תשלום המס יהיה בדרך של ניכוי במקור או בכל דרך אחרת.
 

 

 
 2019לשנת  דוקטורט-למשתלמים לפוסט ע"ש יובל נאמן מלגותלקול קורא  -משרד המדע 

 
 

 . אין בטופס זה כדי להחליף את ההנחיות והקול הקורא כפי שפורסמו על ידי הקרן .את הקול הקוראבעיון נא לקרוא 

 :15.7.2019לא יאוחר מתאריך  תאריך הגשה פנימי ברשות ללימודים מתקדמים

 שנתיים: תקופת המלגה

 תייםלשנ₪  200,000סכום המלגה 

 )בלבד( למשלוח בדוא"ל

 lsaminpu1@univ.haifa.ac.i: נא להעביר המסמכים לכתובת

מניסיון של שנים קודמות מומלץ להעביר את הקבצים לבדיקה מקדימה בכדי לא להסתכן בפסילת הבקשה ע"י משרד המדע.  

 מפאת ריבוי הפניות ייתכן ובקשות שיוגשו לאחר תאריך זה לא ייבדקו בגלל העומס הצפוי. 

 :(MB 20קבצים עד  5סה"כ בהגשה דרך הדוא"ל יש לשלוח את הקבצים באופן הבא )

 תווים  50-עד ל –בחלון הנושא, יש לציין את נושא המחקר בעברית במקוצר 

 לא סרוק – wordאו  pdfפורמט  imes New RomanT-12ת , אנגלי12-גופן: עברית אריאל –טופס ההגשה  :1קובץ 
 

עמודי תוכן )ובנוסף רשימה ביבליוגרפית,  5עד  לא סרוק. – wordאו  pdfפורמט  באנגלית: תכנית המחקר 2קובץ 
 .רשימת פרסומים(. ניתן לצרף בנוסף נספח עם גרפים או תמונות

 

 לתקציר. מילים 200עד . לא סרוק – pdfאו  word כקובץ  )בעברית ובאנגלית(: תקציר המחקר 3קובץ 
 

 קובץ זה יכיל את המסמכים הבאים על פי הסדר הבא: :4קובץ 

אזרח ישראלי, תושב קבע או בעל מעמד עולה )כמוגדר במשרד  ךתעודת זהות / מסמך המעיד על היותצילום  .א

 הפנים(.

 אישור המעיד על סיום התואר השלישי.  .ב

 קורות חיים. .ג

 העתקי תעודות של תארים אקדמיים. .ד

 גיליונות ציונים קודמים )לתואר ראשון, שני ושלישי, ככל שישנם(. .ה

המפורטים להלן )אישורי פנייה לגורמים השונים או אישורים סופיים(, בהתאם לצרכי יש לצרף את האישורים  .ו

 המחקר, ככל שנמצאים בידי המוסד במועד הגשת ההצעות:

 

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- 6647936-4  פקס: Fax: +972-4-6647936  -  טלפון: 
E-mail: saminpu1@univ.haifa.ac.il  :דוא"ל    Internet: http://graduate.haifa.ac.il 

 
לימודיו באוניברסיטה )בין מיוזמתו ובין מיוזמת לתשומת לבך, עפ"י התקנון, הדיקן ללימודים מתקדמים רשאי לבטל את המלגה בכל עת, במקרים שהתלמיד לא יעמוד בדרישות האקדמיות או יפסיק 

דיקן ובאם נמצא התלמיד חייב בעבירת משמעת ע"י האוניברסיטה(. כמו כן, תבוטל המלגה ע"י הדיקן ללימודים מתקדמים אם יתברר כי ניתנה על סמך פרטים כוזבים, וכן על פי שיקול דעתו של ה
 טול המלגה, יחויב התלמיד להחזיר את הסכומים שקיבל ע"ח המלגה בשיעורים ובמועדים שייקבעו ע"י האוניברסיטה.רשויות המשמעת של האוניברסיטה. בכל עת של בי

ברצוננו להסב את  לך להתמסר ללימוד ולמחקר.הסכום המצוין לעיל ניתן לך כמלגה שהאוניברסיטה החליטה להעניק לך בגין הצטיינותך בלימודים/מצבך הסוציו אקונומי, וזאת על מנת לאפשר  הערה:
וסד לימוד ומחקר תהא ( לפקודת מס הכנסה קובע כי מלגה הניתנת לסטודנט למימון שכר הלימוד או לצורך קיומו בתקופת לימודיו, אשר ניתנה לו בתקופת לימודיו במ29)9תשומת ליבך כי סעיף 

( דלעיל, כגון, שניתנה שלא 29)9מענק, פרס או פטור מתשלום. מלגה שלא תקיים את תנאי סעיף   לעניין זה,פטורה ממס, כל עוד לא ניתנה בעד המלגה כל תמורה מצד הסטודנט. מלגה כוללת, 
ה לך. עתיד מס, על חשבונך, מן המלגה שהוענקבתקופת לימודיו של הסטודנט כהגדרתה בסעיף, או שניתנה בעד המלגה תמורה מצד הסטודנט, לא תזכה בפטור ממס. לפיכך יתכן ותידרש/י לשלם ב

 תשלום המס יהיה בדרך של ניכוי במקור או בכל דרך אחרת.
 

 

 

יודגש כי בכל מקרה, חתימה על הסכם התקשרות להענקת המלגה, תותנה בקבלת אישורים סופיים של הוועדות 

 השונות, בהתאם לנדרש לצורכי המחקר.

 אישור וועדת הלסינקי. –עות מחקר הכרוכות בניסויים קליניים בבני אדם להצ -
אישור הוועדה המוסדית המתאימה לפיקוח על ניסויים  –להצעות מחקר הכרוכות בניסויים בבעלי חיים  -

 בבעלי חיים.
אישור  –להצעות מחקר הכרוכות בניסויים בצמחים מהונדסים ובמיקרואורגניזמים הקשורים אליהם  -

 דה לצמחים מהונדסים.הווע
 אישור משרד החינוך. –ספר -להצעות מחקר הכרוכות בניסויים הנערכים בבתי -

 
(. ניתן לשלוח ן יכולה להיות מטעם המנחה הישיר מכתבי המלצה )לפחות שתי המלצות, כאשר אחת מה: 5קובץ  .ז

 inpu1@univ.haifa.ac.ilsam     לכתובתהמלצות עד למועד הקובע להגשה גם בנפרד או ישירות מן הממליץ, 

 במקרה האחרון יש ליידע את גב' סוזן אמינפור במייל. .neeman@most.gov.ilולא כחלק מהבקשה, לכתובת: 

 
  :שימו לב

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

עבוד בעבור תמורה כספית או תמורה יבמסגרת ההסכם ולא  ולמחקר שאושר ל וקדיש את עיקר זמניהזוכה במלגה  .ב
מוסד בו שעות שבועיות בסמסטר בתפקידי הוראה או הדרכה ב 8בשווי כסף, למעט עבודה בשכר בהיקף שלא יעלה על 

בתחום המדעים )תעודת הוראה(,  .B.Edשעות שבועיות לצורך שילוב לימודים לתואר  8א לומד או עבודה בהיקף של יה
 וזאת לאחר שקיבל את אישור המשרד מראש.

 .שעות במהלך תקופת ההתקשרות 100בצע פעילות התנדבותית בהיקף של י הזוכה במלגה .ג

 .)משרדי ממשלה, הקרן הלאומית למדע וכד'( שלתי נוסףרשאי לקבל מימון ממ והזוכה במלגה אינ .ד

 

http://graduate.haifa.ac.il/
mailto:neeman@most.gov.il

