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 א'נספח 

 רשות החברות הממשלתיות

 טופס בקשה לקבלת מלגת מחקר
       

 
 מחקר כולל את החלקים הבאים: מלגתהטופס לבקשת 

 של המבקש וקורות חייו; ': רקע אישיאחלק 

 על המחקר; ': מידע כלליבחלק 

 המחקר;תקציר הצעת ': גחלק 

  ולוחות זמנים לביצועו;': תיאור מפורט של תכנית המחקר דחלק 

 

 :למילוי טופס הבקשה הנחיות

ולסרוק אותה במלואה, בצרוף כל   Word -את הנתונים יש להקליד )בעברית או באנגלית( בתוך קובץ ה .2

המסמכים הנדרשים. את הבקשה יש לשלוח בקובץ סרוק לכתובת הדואר האלקטרוני: 

milga@gca.gov.il 

 , על מנת לאפשר הערכה נכונה ומהירה של הבקשה.הטופס במלואםיש למלא את כל סעיפי  .2

 .הועדה תדעת המגיש עשויים לעזור בקבלת החלטרצוי לצרף לבקשה מסמכים נוספים, אשר ל .3

 לטופס הבקשה ניתן לצרף דפים נוספים, לפי הצורך. .8

 מבקש. ל פרטי הבקשה להיות חתומים על ידי הע .5

 milga@gca.gov.ilהבאה: הדוא"ל לשאלות/הבהרות ניתן לפנות לכתובת  . 6
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 מחקר לגתבקשה למ

 ויירקע אישי של המבקש וקורות ח -' אחלק 
 

 פרטים אישיים

  השם המלא של מבקש המלגה

  מספר תעודת זהות

 לא           כן  האם המבקש הוא אזרח או תושב קבע בישראל?

  המבקש כתובת

  מספר הטלפון של המבקש

  של המבקש כתובת דואר אלקטרוני

פרטי חשבון הבנק של המבקש בציון מספר החשבון 

 אליו תועבר המלגה, ככל שייבחר כזכאי

 

 

 

 השכלה אקדמאית )החל בתואר גבוה וכלה בנמוך(

שנת קבלת  תואר תחומי התמחות שם המוסד

 התואר

 ציון ממוצע

     

     

     

     

 

 

 מקומות תעסוקה

 תיאור המשרה עד תאריךהועסק  מתאריךהועסק  שם הארגון

 

    

    

    

    

 
 המבקש;של  יש לצרף קורות חיים* 

   במוסד אקדמי מוכר, כמשמעו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, לתואר שני0שלישי *יש לצרף אישור לימודים 
 ; 1928-תשי"ח   
 ;עודת תואר ראשון ותעודת תואר שני, ככל שישנהלצרף עותק סרוק של ת יש* 

  ;* יש לצרף אישור בכתב מהבנק בו מתנהל חשבון הבנק המאשר כי חשבון הבנק הוא בבעלות המבקש
 ;, כולל ספח התעודהשל המבקשעותק סרוק של תעודת הזהות יש לצרף * 

 מבקש.* יש להודיע לרשות על כל שינוי בפרטי תעודת הזהות וחשבון הבנק של ה
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על המחקר מידע כללי -' בחלק   

 
 

  נושא המחקר )בעברית(

  נושא המחקר )באנגלית(

ת עבודת מתבצעבמסגרתו אקדמי התואר ה

 הגמר

 

  בו מתנהלים לימודי התואר  מוסדה

מתבצעים  ןמחלקה במסגרתוה הפקולטה

 לימודי התואר

 

כולל קבלת המחקר  תאריך יעד לסיום 

לעבודת גמר אישור מהמנחה וביחס 

                         לקבלת תואר שני כולל גם ציון.

 

  תאריך רצוי לתחילת המחקר

האם המבקש מקבל תמיכה בגין המחקר 

 גם מגוף אחר כלשהו? )אם כן, פרט(

 לא           כן 

 פירוט: _________________________________

האם המבקש פנה לקבלת תמיכה בגין 

קיבל  וטרם מגוף אחר כלשהו המחקר גם

 ? )אם כן, פרט( תשובה

 לא           כן 

 פירוט: _________________________________

המנחה/ים המפקח/ים על עבודת  שם 

 הגמר מטעם המוסד

 

מס' הטלפון של המנחה/ים המפקח/ים על 

 עבודת הגמר מטעם המוסד

 

אלקטרוני של המנחה/ים הדואר הכתובת 

 המפקח/ים על עבודת הגמר מטעם המוסד

 

 



 

  20-2112816 פקס': 20-17271220100 ירושלים טל':  91919,משרד ראש הממשלה  מיקוד:3רח' קפלן 

 www.gov.ilשער הממשלה :   www.gca.gov.ilכתובתנו באינטרנט:

 

8 

 עריכת המחקר על אישור המנחה 

 מנחה/ים מטעם המוסד:
 

__________          _________        _________     _____________      ____________ 
 קה               חתימה                      תאריךשם                           תפקיד                   מחל         

 
 

__________          _________        _________     _____________      ____________ 
 שם                           תפקיד                   מחלקה               חתימה                      תאריך         

 
_______________          _________        _________     _____________      _______ 

 שם                           תפקיד                   מחלקה               חתימה                      תאריך         
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 המחקרהצעת  תקציר –' גלק ח
 

 :איםלנושאים הביש להתייחס בתקציר זה 
 המחקר; מטרות .1
 ;מתודולוגיה .2
 תרומתו הצפויה של המחקר לעבודת הרשות; .3
 ייחודו של המחקר בהשוואה למחקרים אחרים בתחום זה. .4
 

 :תקציר
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 תיאור מפורט של תכנית המחקר ולוחות זמנים -' דחלק 
 

 על דפים נפרדים.המחקר תודפס תכנית תיאור 
 

 ול:התיאור יכל
 
 ;תיאור נושא המחקר . 2

הרקע המחקרי )כולל אזכור והתייחסות למחקרים הנוגעים להצעה הנוכחית שנעשו בישראל ו/או  .2

 ;בחו"ל, וכן תיאור תוצאות עבודה ראשוניות שטרם פורסמו(

 ;מטרות המחקר .3

 תרומתו הצפויה של המחקר בכלל לעבודת הרשות בפרט; .8

 ;וגיה ותכנית הביצוע של המחקר )נא לפרט במידה מירבית(תיאור מפורט של המתודול .5

 ;בעולם בתחום זהבישראל וייחודו של המחקר בהשוואה למחקרים אחרים המתבצעים  .6

 ;אדם מקצועי, נתונים, תוכנות מיוחדות וכו'(-התשומות הנדרשות לביצוע המחקר )כולל כח .7

כותרות המאמרים המצוטטים ולא להסתפק יש לפרט את  - רשימת ספרות הנוגעת לנושא המחקר .4

מקום בלבד. אם הרשימה כוללת מאמרים שנשלחו לפרסום או שנמצאים בדפוס וטרם פורסמו, -במראה

 ;תדפיסים לכל עותק של ההצעה-נא לצרף קדם

 ;לוח זמנים ותכנית עבודה מוצעת .2

 .דיווח של תוצאות מוקדמות, אם יש, הרלוונטיות להצעה .21

 

 
 

ם מטה מצהיר בזאת, כי כל האמור בבקשתי זו, על כל המסמכים המצורפים לה, נכון לפי מידת אני החתו

 2122כמו כן, כי קראתי את תקנון תכנית המלגות של רשות החברות הממשלתיות לשנת  ידיעתי ואמונתי.

 ואני מקבל עלי את התקנון על כל סעיפיו ומתחייב לנהוג בהתאם לקבוע בו.

 

 

  שם המבקש

  ת המבקשחתימ

  תאריך

 

 

 

 


