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תיכון -קול קורא לחלוקת מלגת עידוד מחקרי ים

לתלמידים לתארים מתקדמים )תואר שני, דוקטורט( 

ופוסט דוקטורט במוסדות השותפים במרכז הישראלי 

 מחזור א' תשפ"א -לחקר הים התיכון

 7/2קול קורא מס': 

 
המוסדות השותפים במרכז כהגדרתו לעיל והמפורטים להלן: אוניברסיטת חיפה, 
הטכניון, מכון וייצמן, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת ת"א, אוניברסיטת בן גוריון, 
האוניברסיטה העברית, המרכז האקדמי רופין, הבינתחומי הרצליה, חיא"ל והמכון 

מעוניין לחלק מלגות למועמדים בעלי תארים (, "המוסדות השותפים"הגאולוגי. )להלן: 
( מחקרים הקשורים 2020-2021מתקדמים המעוניינים לבצע במהלך שנה"ל התשפ"א )

לחקר הים התיכון או למערכות המשפיעות על הים התיכון באספקטים מדעיים 
 "(. תחום המחקרטכנולוגיים או סביבתיים )להלן:"

רכישת  –המחקר של הסטודנט ) כגון המלגה תינתן כמלגה ישירה ותשמש לצרכי 
 חומרים, ציוד מדעי ו/או נסיעות(. 

 
 10המרכז קורא בזאת להשתתפות בתחרות לקבלת מלגת מחקר ים תיכון יוענקו עד 

)במילים: עשרת ₪  10,000מלגות בגובה שייקבע על ידי המרכז ושלא יעלה על 
 "(.המלגהאלפים שקלים חדשים( )להלן: "

 
 בתחרותתנאי ההשתתפות 

 ההשתתפות בתחרות מותנית בקיום התנאים המצטברים הבאים: 
המועמד הנו סטודנט פעיל לתואר שני / תואר שלישי / פוסט דוקטורנט באחד  .1

 מהמוסדות השותפים כהגדרתם לעיל. 
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המחקר המוצע של המועמד קשור לחקר הים התיכון או למערכות המשפיעות על  .2
 ולוגיים או סביבתיים.הים התיכון באספקטים מדעיים, טכנ

 ( .2020-2021שנה"ל התשפ"א )המחקר המוצע צפוי להתבצע במהלך  .3
בשעה  31/12/2020 -המועמדות הוגשה עד למועד האחרון להגשת המועמדות  .4

08:00. 
קבלת המלגה כפופה לרישום המועמד הזוכה כסטודנט פעיל באחד מן המוסדות  .5

האם בו לומד המועמד הזוכה, השותפים במרכז וכן לקבלת אישור חתום ממוסד 
 בנוסח נספח ב' לתקנון זה.

 
 אופן הגשת מועמדות

המועמדות תוגש לא יאוחר מן המועד הקובע כהגדרתו לעיל, למרכז באמצעות דוא"ל 
 merci@univ.haifa.ac.ilלכתובת: 

 המועמדות תכלול את המסמכים הבאים:
מכתב מפורט המנמק כיצד מחקרו של המועמד קשור לחקר הים התיכון, ומדוע  .1

 על המרכז לתמוך במימון מחקרו; 
 קורות חיים של המועמד; .2
 רשימת פרסומים של המועמד, במידה ויש; .3
 אישור לימודים תקף מאחד מהמוסדות השותפים; .4
ציונים תואר  גיליון –גיליון הציונים של המועמד עבור תלמידי תואר שני שנה א'  .5

גיליון ציונים עדכני עד לסמסטר הנוכחי;  –ראשון; עבור תלמידי תואר שני שנה ב' 
גיליון ציונים תואר שני וציונים עדכניים, במידה ויש;  –עבור תלמידי תואר שלישי 

 פרסומים; –דוקטורנט -תלמידי פוסט
 מכתב המלצה מהמנחה הישיר של המועמד; .6
 ע"י מוסד הלימודים;אישור תכנית המחקר המוצעת  .7
(. 1.5, מרווח שורות 11עמודים )גודל הכתב  5הצעת המחקר שהיקפה לא יעלה על  .8

 על הצעת המחקר לכלול:
  מילים. 250תקציר, בהיקף שלא יעלה על 

  מטרות המחקר וחשיבותו. -רקע 

mailto:merci@univ.haifa.ac.il
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  הגישות והשיטות העיקריות המתוכננות לביצוע –תכנית המחקר

 המחקר.

  באורך פסקה של השלב שבו נמצא המועמד,  תיאור –סטאטוס המחקר

 ומה נעשה עד לשלב הגשת המועמדות. 

  הכנת תקציב מפורט עם הסעיפים הנדרשים )שעות ים, אזילים, נסיעות

 וכו'(

 

, ולפי הסדר PDFבפורמט  במסמך אחדעל המועמד להגיש את המסמכים שלעיל 
את המסמכים   -שהוצג לעיל. יש לצרף כדף ראשון את רשימת המסמכים ולסמן ב

 . שהוגשו
 

המרכז יהא רשאי לבקש ממועמד השלמת מסמכים או הבהרות בנוגע להצעתו ובנוגע 
 לכל פרט אחר.

 
 אופן בחירת הזוכה

טעם הצעות המועמדים אשר קיימו את תנאי ההשתתפות תועברנה לועדת השיפוט מ
המרכז אשר תדון בהן ותבחר את המועמד/ים הזוכה/ים. כל חבר בועדה יבחן את כלל 
ההצעות, למעט הצעות מועמדים הלומדים במוסד האקדמי אליו משתייך חבר הועדה. 

ממוצע ציונים  -הועדה תבסס את החלטתה בין היתר על בסיס הקריטריונים הבאים
)ככל (5%ר האקדמי אותו מחזיק המועמד )(; התוא10%פרסומים( ) -)פוסט דוקטורנטים

תקדם יותר יינתן ציון גבוה שהתואר של המועמד מתקדם יותר וככל שמיקומו בתואר מ
 -הערכת המדרגים את המצוינות המחקרית של המועמד והצעתו-; מצוינות מחקרית יותר(

(; הערכת 35%) תבסס על הצעת המחקר כפי שהוגשה, וכן על שאר המסמכים שהוגשו
(; 10%(; המלצות המנחה )25%המדרגים לגבי עמידת ההצעה בתנאי הקול הקורא )

 (; 15%הערכה כללית  )
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למרות האמור לעיל, הועדה תהא רשאית להימנע מלבחור בהצעה כהצעה זוכה, 
וזאת על מנת לאפשר זכייה של מגוון מחקרים מדיסציפלינות/מחלקות שונות 

 וממוסדות שונים.
 

 יכלל
המלגה תוענק למועמד/ים שיזכה/ו ישירות ממוסד האם בו הם לומדים  ובהתאם  .1

לכללים הנהוגים בכל מוסד וזאת בכפוף לכך שמילא/ו אחר מלוא התנאים 
שבתקנון זה ורק לאחר שחתם/ו על נוסח ההצהרה נספח א' לקול קורא זה ובכפוף 

 התחרות. למילוי מלוא התחייבויות הזוכה/ים לפי הקול הקורא ותקנון
המרכז יהיה רשאי להעניק רק חלק מן המלגה, שלא להעניק את המלגה כלל, או  .2

 לחלק את המלגה בין יותר ממועמד אחד, הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. 
המרכז יהיה רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא לפעול  .3

ת תנאי תקנון זה ו/או להפסיק או לבטל את התחרות ו/או לשנות א -כדלקמן 
 לשנות את תנאי 

ההשתתפות בתחרות ו/או לשנות את תקופת התחרות ו/או את המועדים ו/או את  .4
 גובה המלגה ו/או כמות הזוכים, וכל משתתף מוותר על כל טענה בנוגע לכך.

המפורטות בקישור להלן:  תקנון התחרותהתחרות תתבצע בהתאם להוראות  .5
http://merci.haifa.ac.il/index.php/he/teaching/vaad  ועצם הגשת עבודות

 לשיפוט תחשב להסכמה לכל תנאי הקול הקורא והתקנון כאמור.
 merci@univ.haifa.ac.ilלרותם דורי במייל לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות  .6

 הקול מועדת ההוראה של המרכז:  ולאחראים
 odedk@gsi.gov.il הגיאולוגי המכון ,כץ עודד ר"ד 
  GitaiYahel@Gmail.com רופין האקדמי המרכז, יהל גיתי' פרופ 
 

 

 

 

http://merci.haifa.ac.il/index.php/he/teaching/vaad
mailto:merci@univ.haifa.ac.il
mailto:odedk@gsi.gov.il
mailto:GitaiYahel@Gmail.com/
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 נספח א' לתקנון-הצהרה לזוכים

להעניק לך מלגת מחקר ון והמוסדות השותפים בו מתכבדים המרכז הישראלי לחקר הים התיכ
( בעקבות זכייתך בתחרות ועל מנת לאפשר לך להתמסר 2020-2021) פ"אתיכון  לשנה"ל התש-ים

 למחקר. 
 כתנאי לקבלת המלגה יש למלא את פרטיך להלן ולהצהיר כדלקמן:

 אני, הח"מ _____________, נושא ת.ז. מס' _____________, מצהיר ומאשר בזאת כי:

ברר זכייתי במלגה לא הושגה תוך הפרת התקנון ו/או בניגוד לתנאיו וכי במידה וית .1
אחרת, אני מתחייב להשיב את המלגה בחזרה מבלי לפגוע בסעדים ובזכויות של 

 המרכז והמוסדות השותפים בו על פי כל דין.

ידוע לי כי אקבל את המלגה לידי באמצעות מוסד האם בו אני לומד, וכי אין ולא תהיה  .2
השותפים לי ו/או למי מטעמי כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד המרכז והמוסדות 

 בו ו/או מי מטעמם בכל הקשור והנובע מהתחרות או המלגה. 

אני מסכים ששמי והעבודה שהגשתי, או עיקריה, יותרו לפרסום של המרכז והמוסדות  .3
השותפים בו ואני מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בנוגע לפרסום כאמור ו/או 

זו ו/או פרסומים  לשימוש בשמי ובעבודתי במסגרת פרסומים בקשר עם תחרות
 אחרים של המרכז והמוסדות השותפים בו. 

אני מתחייב כי  בכל פרסום הנובע מהמחקר תצוין תמיכת המרכז בנוסח להלן:  .4
 Funding (or""המחקר מומן )או נתמך( על ידי המרכז הישראלי לחקר הים התיכון."

support) provided to XXX by the Mediterranean Sea Research Center of 
Israel" 

( לפקודת מס הכנסה קובע כי מלגה הניתנת לסטודנט למימון 29)9ידוע לי שסעיף  .5
שכר הלימוד או לצורך קיומו בתקופת לימודיו, אשר ניתנה לו בתקופת לימודיו במוסד 
לימוד ומחקר תהא פטורה ממס, כל עוד לא ניתנה בעד המלגה כל תמורה מצד 

מענק, פרס או פטור מתשלום. ידוע לי כי מלגה   ין זה,הסטודנט. מלגה כוללת, לעני
( דלעיל, כגון, שניתנה שלא בתקופת לימודיו של 29)9שלא תקיים את תנאי סעיף 

הסטודנט כהגדרתה בסעיף, או שניתנה בעד המלגה תמורה מצד הסטודנט, לא תזכה 
מן המלגה בפטור ממס. לפיכך ידוע לי כי יתכן ואדרש לשלם בעתיד מס, על חשבוני, 

שהוענקה לי. תשלום המס יהיה בדרך של ניכוי במקור או בכל דרך אחרת ואני 
 מאשר/ת זאת.

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.
 ________________________על החתום:                                             
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 אישור המוסד האם -נספח ב' לתקנון

עידוד במסגרת קול קורא לחלוקת מלגת עידוד מחקרי בקשה למלגת 
תיכון לתלמידים לתארים מתקדמים )תואר שני, דוקטורט( ופוסט -ים

 -דוקטורט במוסדות השותפים במרכז הישראלי לחקר הים התיכון
 מחזור א' תשפ"א

 7/2קול קורא מס': 
 שם המועמד : _________________________

 _________________________שם החוקר הראשי: 

 "(המוסדשם המוסד בו לומד המועמד: _________________________ )להלן: "
 

סכום המלגה המבוקש בו המועמד במסגרת השתתפותו בקול הקורא שבנדון הנו: 

 .ש"ח_________

 המוסד מתחייב כדלקמן:

 יל.המוסד  מתחייב לשלם למועמד במישרין את סכום המלגה בו זכה כנקוב לע .1

 .בהתאם לכללים הנהוגים אצלו תיעשה המלגות המוסד מתחייב שהענקת .2

המוסד מתחייב שהמלגאי הנ"ל עוסק במחקר ים תיכון והינו תואם את תנאי הקול הקורא  .3

 .שפורסם מטעם המרכז הישראלי לחקר הים התיכון ולפי נהלי המרכז 7/2מס' 

בסיום כל שנה אקדמית המוסד מתחייב להעביר לאוניברסיטת חיפה דו"ח כספי אודות  .4

ניצול כספי המלגה חתום ע"י חשב המוסד, במתכונת שתידרש ע"י ות"ת. המוסד יקפיד כי 

 לא יהיה כפל דיווח בגין מלגות אלו במסגרת הדיווח למרכז לחקר הים התיכון. 

  

   תאריך______________

 ה חתימהחתימות מורש
 

 שם: ____________________                                             שם:____________________

 חתימה:__________________                                           חתימה:__________________


