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"קול קורא" מלגות צ'ארלס קלור לתלמידי תואר שלישי בתחומי המדעים  -לשנת תשפ"ב
קרן צ'ארלס קלור תעניק מלגות לסטודנטים מצטיינים בתחומי המדעים :מתמטיקה ,מדעי המחשב ,פיסיקה,
מדעי כדור הארץ ,כימיה ,מדעי החיים ,חקלאות ,הנדסה וטכנולוגיה .המחקר של המועמד/ת יעסוק בתחומי
המדע ,דלעיל ,ולא בתחום מחקר אחר ,גם אם נעשה בו שימוש בשיטות מדעיות.
המלגות מיועדות לתלמידים העומדים בקריטריונים הבאים:
 .1התחילו את לימודי הדוקטורט לכל היותר שנה וחצי לפני תאריך הגשת הבקשה למלגה.
כלומר ,המלגות מיועדות לתלמידים שהתחילו את לימודי הדוקטורט לאחר ה.17.7.2019-
מקרים חריגים כגון הריון ,לידת ילד או מחלה ,שבהם ייתכן שיהיה צורך יידונו באופן פרטני.
 .2שהגישו הצעת מחקר לדוקטורט ,גם אם ההצעה טרם אושרה .קבלת המלגה מותנית באישור ההצעה.
עדיפות למועמדים שיש להם יתרת לימודים ומחקר בת שלוש שנים ממועד קבלת המלגה.
 .3המלגות מיועדות לתלמידים מצטיינים ,ותוענקנה אך ורק על בסיס של הצטיינות אישית בלימודים
ובמחקר המדעי.
 .4המלגות מיועדות לסטודנטים תושבי ישראל ,בעלי אזרחות ישראלית ,הלומדים בארץ באחד מהמוסדות
להשכלה גבוהה.
 .5מדי שנה תחלק הקרן עשר מלגות בכל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל .כל מלגה תוענק לתקופה של עד
שלוש שנים שבמהלכן ישלים הסטודנט את עבודת הדוקטורט .בהתאם למכסת הקרן אוניברסיטת חיפה תגיש
מועמד אחד לתכנית זו.
 . 6סטודנטים המועסקים מחוץ לאוניברסיטה אשר לא יהיו מוכנים לוותר על עבודתם אם יזכו במלגה ,לא
יוכלו להגיש מועמדותם לקרן קלור.
 .7גובה המלגה יהיה בסך של ( $ 27,000בשקלים) לשנה למשך מקסימום שלוש שנים .בנוסף ,יינתן מענק חד-
פעמי בסך ( $ 8,000בשקלים) .מתוך סכום זה יוענקו  $ 3,500עם קבלת המלגה ,כפרס אישי ,ו $ 4,500 -יועברו
לזוכים באמצעות המוסדות שבהם הם לומדים ,וישמשו להוצאות בתחום האקדמי כגון :השתתפות בכנסים,
ספרות מקצועית ,מחשוב וכו'.
 .8האוניברסיטה תפטור את הזוכים במלגה זו מתשלום שכר לימוד.
 .9האוניברסיטה תאפשר לזוכה במלגה לקבל מענקים ממקורות אחרים בתנאים הבאים:
 oהכנסה נוספת ממקורות פנימיים במוסד האקדמי אליו משתייך/ת המילגאי/ת ,בתנאי
שאינה עולה על  50%מגובה מלגת קלור.
 oהכנסה זו ,יחד עם מלגת קלור ,לא תעלה על המקסימום המותר במוסד האקדמי אליו
משתייך/ת המילגאי/ת.
 oהוראה בחלקיות משרה של עד ¼ משרה.
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שימת הלב תלמיד/ה הניגש/ת למלגה זו לא י/תגיש מועמדות לקרן עזריאלי או קרן אדאמס.
עפ"י החלטת הקרנות על מועמד/ת לבחור לאיזה קרן משלושת הקרנות יגישו מועמדותם.
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לידיעתכם ,כיוון שתקנון המלגות של הרשות ללימודים מתקדמים קובע כי לא יינתן כפל מלגות ,מלגה זו תחליף את
מלגת ההצטיינות מטעם הרשות ללימודים מתקדמים ,במידה והסטודנט זכה בה.
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