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 תיכון-מחקר יםמלגת קול קורא לחלוקת 

 התחרות תקנון

 הגדרות

 

 ;המרכז הישראלי לחקר הים התיכון   :המרכז

המוסדות השותפים במרכז כהגדרתו לעיל והמפורטים להלן: :המוסדות השותפים

טכניון, מכון וייצמן, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת חיפה, ה 

בן גוריון, האוניברסיטה העברית, המרכז האקדמי אוניברסיטת 

 רופין, חיא"ל והמכון הגאולוגי.

הפועלת במסגרת המרכז, שעיקר פעילותה בעידוד ועדה  ועדת ההוראה: 

-סטודנטים לתארים מתקדמים בתחומים הנוגעים למחקר ים

ון, וזאת ע"י מתן מלגות הצטיינות למחקרים, סדנאות תיכ

ממוקדות ואינטרדיספלינריות בארץ, קורסי העשרה בחו"ל, 

 הפלגות לימודים בים תיכון וכיוצ"ב.
  

 

 או מועד אחר שיפורסם על ידי  12:00בשעה  ,2016 __ב__  המועד הקובע: 

 תצטרכו להשלים בכל קול קורא את המועד הרלוונטי .המרכז

בגובה שייקבע על ידי המרכז ושלא תיכון -מחקר יםמלגת   המלגה:

 )במילים: עשרת אלפים שקלים חדשים(. ₪ 10,000יעלה על 

  

 

 פרשנות

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי, בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים  .1

תקנון זה לכל , לרבות באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות קול הקוראכלשהם בדבר ה

 דבר ועניין.

 

 מבוא

לחלק מלגות למועמדים בעלי  ניםמעונייהמרכיבים אותו  המרכז והמוסדות השותפים .2

או למערכות תיכון לחקר הים התארים מתקדמים המעוניינים לבצע מחקרים הקשורים 

 המשפיעות על הים התיכון באספקטים מדעיים טכנולוגיים או סביבתיים. 

המחקר  לצרכי ותשמשכמלגה ישירה בו לומד הסטודנט האם תינתן על ידי מוסד  המלגה .3

  רכישת חומרים, ציוד מדעי ו/או נסיעות(. –הסטודנט ) כגון של 

 .לקבלת המלגה מטרת תקנון זה לקבוע את הכללים שיחולו על התחרות .4
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 תחרותב ההשתתפותללי כ

 התנאים המצטברים הבאים:מותנית בקיום לקבלת המלגה  תחרותההשתתפות ב .5

לתואר שני / תואר שלישי / פוסט דוקטורנט באחד פעיל המועמד הנו סטודנט  .5.1
 . כהגדרתם לעיל מהמוסדות השותפים

של המועמד קשור לחקר הים התיכון או למערכות המשפיעות על הים  המוצע מחקרה .5.2
 התיכון באספקטים מדעיים, טכנולוגיים או סביבתיים.

 עד למועד האחרון להגשת המועמדות.המועמדות הוגשה  .5.3

 באחד מן המוסדות השותפיםקבלת המלגה כפופה לרישום המועמד הזוכה כסטודנט פעיל  .6

 .במרכז

 לתנאי תקנון זה ללא סייג. הגשת מועמדות לתחרות משמעה הסכמה .7

 

 מועמדותאופן הגשת 

דוא"ל באמצעות  למרכזתוגש לא יאוחר מן המועד הקובע כהגדרתו לעיל, המועמדות  .8

 dzak@univ.haifa.ac.ilכתובת: ל

 תכלול את המסמכים הבאים:המועמדות  .9

1.   מכתב מפורט המנמק כיצד מחקרו של המועמד קשור לחקר הים התיכון, ומדוע

  ;על המרכז לתמוך במימון מחקרו

2.  קורות חיים של המועמד; 

3.   במידה ויש, המועמדשל רשימת פרסומים; 

4.  ;אישור לימודים תקף מאחד מהמוסדות השותפים 

5.   גיליון ציונים תואר  –עבור תלמידי תואר שני שנה א' גיליון הציונים של המועמד

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 

.) אם עבור תלמידי פוסט דוק' אין ציוני דוקטורט –דוקטורנט -תלמידי פוסט

משקל לציונים אלא רק לפרסומים, אין צורך לבקש גם ציונים,  10%בכוונתכם לתת 

  אנא עדכנו אותנו ונתקן בהתאם(

6.  דמכתב המלצה מהמנחה הישיר של המועמ; 

7.  ע"י מוסד הלימודים; אישור תכנית המחקר המוצעת 

8.   מרווח שורות 11עמודים )גודל הכתב  5הצעת המחקר שהיקפה לא יעלה על ,

 (. על הצעת המחקר לכלול:1.5

  מילים. 250תקציר, בהיקף שלא יעלה על 

  מטרות המחקר וחשיבותו -רקע. 

mailto:dzak@univ.haifa.ac.il
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  לביצוע המחקרהגישות והשיטות העיקריות המתוכננות –תכנית המחקר. 

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

 נעשה עד לשלב הגשת המועמדות. 

, ולפי הסדר PDFבפורמט  במסמך אחדלהגיש את המסמכים שלעיל  המועמדעל  .10

את המסמכים   -שהוצג לעיל. יש לצרף כדף ראשון את רשימת המסמכים ולסמן ב

 שהוגשו. 

המרכז יהיה רשאי לפסול את מועמד אשר לא יצרף את כלל המסמכים הנדרשים,  .11

 .הצעתו

השלמת מסמכים או  ממועמדיהא רשאי לבקש  המרכזמבלי לגרוע באמור לעיל,  .12

 ובנוגע לכל פרט אחר. הצעתולהבהרות בנוגע 

 
 הזוכה/ים בחירתאופן 

 .ניהם יו"ר הועדהיוב, מחברי ועדת ההוראה 4-5 -מ ( תורכב"הועדה"וועדת השיפוט )להלן:  .13

לועדה אשר תדון בהן ותבחר את  נהועברתאשר קיימו את תנאי ההשתתפות הצעות המועמדים 

למעט הצעות מועמדים הלומדים . כל חבר בועדה יבחן את כלל ההצעות, ים/הזוכה ים/המועמד

 . על ידי שני חברי ועדה לפחות כל הצעה תיבחן במוסד האקדמי אליו משתייך חבר הועדה.

 14בסעיף , כפי שהם מופיעים ולמשקלות ייעשה בהתאם לקריטריונים, ככלל, ההצעות דירוג

מועמד/ים רק במידה ולאחר הדירוג כאמור לא ניתן יהיה להכריע באשר לזהות ה. להלן

תעשה ברוב  מועמד/ים הזוכה/ים, תערוך הועדה דיון פתוח וההצבעה באשר להזוכה/ים

לא ברור לנו באיזו סיטואציה לא יהיה ניתן להכריע לאחר שחברי הוועדה ידרגו את קולות.

המועמדים כל אחד בנפרד, אמור להיות ציון משוקלל לכל אחד מהם ולכן לא אמור להיווצר כזה 

 מצב.

 -הבאים הקריטריונים בסיס על היתראת החלטתה בין תבסס  הועדה .14

 חלק או 10% לתת וברצונכםבמידה -'דוק לפוסטהנוגע  בכל). 10% –ממוצע ציונים  .14.1

 (בהתאם ונתקן אותנו הנחו אנא. זאת לכתוב יש, לפרסומים הללו 10%מה

)ככל שהתואר של המועמד מתקדם יותר וככל  5% – התואר אותו מחזיק המועמד .14.2

  .שמיקומו בתואר מתקדם יותר יינתן ציון גבוה יותר(

 של המועמדהמצוינות המחקרית המדרגים את הערכת  –מצוינות מחקרית  .14.3

 –תבסס על הצעת המחקר כפי שהוגשה, וכן על שאר המסמכים שהוגשו  -והצעתו

30% 

 20% –המחקר לנושא הים התיכון מידת הרלוונטיות של המדרגים את הערכת  .14.4

  15% –הקול הקורא בדרישותת ההצעה עמידהמדרגים את הערכת  .14.5
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 14.6)הפרדנו את קריטריון   10%-התרשמות המדרגים מהמלצות המנחה הישיר .14.6

, אם תרצו בחלוקה 25%, בנוסח שאתם שלחתם אלינו לשניהם ביחד ניתנו 14.5מ

 הדבר נתון לשיקולכם( -אחרת

 10% –של המדרגים  כלליתה הערכ .14.7

רשאית להימנע מלבחור בהצעה כהצעה זוכה, וזאת על מנת  תהא הועדה, לעיל האמור למרות .15

 .שונים וממוסדותזכייה של מגוון מחקרים מדיסציפלינות/מחלקות שונות  אפשרל

 .למחקרםתהא רשאית לבקש הבהרות מן המועמדים בכל הנוגע  הועדה .16

 לבחינה מסוימות מחקר תכניותאו  מחקר תכניתתהא רשאית להעביר לפי שיקול דעתה  הועדה .17

או מומחים נוספים שאינם חברים בה. האמור בחוות דעת של מומחה חיצוני מבטא  מומחה של

. כמו או המרכזאת עמדתו בלבד ועל אחריותו בלבד ולא יהווה בסיס לטענה כלשהי כלפי הועדה 

כאמור לא תחייב את הועדה אלא תהווה אחד מהשיקולים שאותם תשקול  כן מובהר כי חוות דעת

 לשיקולכם הועדה במסגרת שיקול דעתה.

לקבוע את מספר הזוכים בתחרות ואת סכומי המלגות בהתאם לשיקול הועדה תהא רשאית  .18

וכן תהא רשאית הוועדה  ₪,  10,000דעתה ותקציב המרכז ובלבד שכל מלגה לא תעלה על 

 כן האם נכון?. ם/רק חלק מתקציב שנדרש על ידו ים/החליט להעניק לזוכהמשיקוליה לו

 עדה יינתן בהתאם לתקציב הזמין ובאישור יו"ר ועדת ההוראה.אישור סופי להחלטות הו .19

בהודעת דואר  וזכתה על זכיית שהצעת המחקר שלוודיע למועמד י צוות התמיכה של המרכז .20

הודעות יועברו על ידי צוות  .הצעתואלקטרוני או בטלפון, לפי הפרטים שמסר לה בעת הגשת 

 ם למועמדים שהצעת מחקרם לא נבחרה. המרכז ג

באמצעות בו הם לומדים  בתשלום אחד ע"י המוסד האם ו/שיזכה ים/תוענק למועמד המלגה .21

בו הם לומדים  מוסדאותו הנהוגים ב בהתאם לכלליםו הם/העברה בנקאית לחשבון הבנק שלו

על נוסח ההצהרה  ו/שחתם לאחר רקאחר מלוא התנאים שבתקנון זה ו ו/וזאת בכפוף לכך שמילא

מאחר והמלגה זה. תקנון לפי הזוכה/ים התחייבויות מלוא למילוילתקנון זה ובכפוף  'א נספח

בפועל לא נמסרת על ידי המרכז, אלא ע"י מוסד האם, על המרכז לקחת בחשבון כי במידה והמוסד 

האם לא ישלם לזוכה את המלגה, או חלקה, הזוכה עשוי לבוא בטענות למרכז וכל המוסדות 

 השותפים עלולים לשאת באחריות לכך. 

לא עמד בדרישות  זכהמועמד ש אםו/או  שזכהמועמד לאתר בשקידה סבירה  לא ניתן יהיה אם .22

 הועדהמטעם מיוחד,  הועדההמנויות בתקנון זה ו/או נפסלה זכייתו ע"פ החלטת  מלגהלקבלת ה

 . אחר זוכה על להחליט רשאית תהא

ת בכל מקרה של אי הבנה או פרשנו פסוקאו מי מטעמו י של האוניברסיטה המשפטי היועץ .23

 לזכייה. ים/או לטוען ים/לזוכה רכזמההתקנון, ויכריע בכל מחלוקת בין 
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 כללי

המרכז והמוסדות כל משתתף פוטר את  .הועדה כאמור לעילעל ידי  בוצעת הבחירה בזוכה .24

, מכל טענה או תביעה משתתפים בתחרותו/או את יתר ה םו/או עובדיה םו/או נציגיה השותפים

 .תחרותבכל הקשור ל

  בכל פרס אחר. או/ובשווה כסף  להמרהבשום אופן  נתנית האינמלגה ה .25

ו/או של המוסד בו  המרכזלפרסום וליחסי ציבור של  ויותר המחקר הצעתועיקרי  ים/שם הזוכה .26

בנוגע על כל טענה ו/או דרישה  בזאת ים/מוותר ים/והזוכה, יםהשונה מדיכלי הבלומד הזוכה 

במסגרת  ו/או בעיקריה םבעבודתו/או  הםו/או בפרטי שמםלשידור כאמור ו/או לשימוש ב

 לשיקולכם .המרכז והמוסדות השותפיםאחרים של  םו/או פרסומי תחרות זופרסומים בקשר עם 

, על נספחיהם, טפסי ההגשהכל אחריות למשלוח  םמעליה יםמסיר המרכז והמוסדות השותפים .27

 .האלקטרוני באמצעות הדואר

, האלקטרוני באמצעות הדוארטפסי ההגשה על קבלת  מטעמוו/או מי  המרכזיובהר כי רישומי  .28

 .טפסי ההגשההינה הראיה הבלעדית והמכרעת לקבלת 

קרא תקנון זה,  התיחשב כהסכמה, אישור והצהרה כי המשתתף ב תחרותעצם ההשתתפות ב .29

מסכים לכל תנאיו ומחויב לפעול על פיהם, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי תקנון זה 

מחויב לשמור על כללי התנהגות  ףהמשתתקרא אותו ויחייבו לכל דבר ועניין. יחול עליו כאילו 

 נאותים ולא לפעול בניגוד לכל דין.

הבלעדי ומכל סיבה שהיא  דעתםבכל עת, לפי שיקול  םרשאי המרכז והמוסדות השותפים יהיו .30

לשנות את או לשנות את תנאי תקנון זה ו/או ו/ תחרותלהפסיק או לבטל את ה -לפעול כדלקמן 

 גובה ו/או את המועדים ו/או אתתחרות לשנות את תקופת ה תחרות ו/אותנאי ההשתתפות ב

 , וכל משתתף מוותר על כל טענה בנוגע לכך.ו/או כמות הזוכיםמלגה ה

באחריות  יישאולא  המרכז והמוסדות השותפיםמבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה מובהר, כי  .31

צד שלישי כלשהו, לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר במקרה של מעשה ו/או מחדל של 

 נשוא התחרות. מלגהו/או הזה  תחרות זו ו/או תקנוןעם 

כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות בגין קיצור באחריות ל יישאוא להמרכז והמוסדות השותפים  .32

שר עם , ולרבות בגין הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו כתוצאה ו/או בקתחרותתקופת ה

לרבות נזקים מחמת כוח עליון, תאונות, מחלות, , מלגה, ו/או בקשר לתחרותההשתתפות ב

גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש וכו', ו/או לכל החלטה ו/או פעולה אשר יקבל ו/או יעשה 

 . מלגהזו ו/או זכייתו ב תחרותמשתתף על סמך השתתפותו ב

וכל גוף  ו/או דרישה ו/או טענה נגד עורך התחרותה בכל מקרה לא תהיה למשתתף שזכה כל תביע .33

בתחרות או מי מטעם מי מאלה, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין,  ה,אחר הקשור ב

הצעות , לאופן בדיקת תחרות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן ביצוע הזו
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 .מלגהלאופן קבלת ומימוש הו המחקר

 יישאולא המרכז והמוסדות השותפים . בלבד ים/ההזוכ על הינה מלגהה למימוש האחריות .34

 .ים/הזוכה ים/מועמדה ידי על, החלק או הולכ מלגהה מימוש אי בגין אחריותב

 ים/של הזוכה ם/מובהר כי כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יהיו באחריותו .35

להעביר לשלטונות המס, אם  רשאים השותפים יהיוהמרכז והמוסדות בלבד.  ם/ועל חשבונו

המרכז והמוסדות השותפים ו/או ניכוי מס במקור.  ים/יידרש לכך על פי הדין, את פרטי הזוכה

 .חייבים בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה יהיולא 

נמנע ממשתתף  מטעמןאו מי המרכז והמוסדות השותפים בכל מקרה, היה ויוכח כי עקב רשלנות  .36

 בקשר תביעהאו /ו טענה משתתף יעלה בו במקרהאו /ו, מלגהב לזכותאו /ו בתחרות תףמלהשת

 10,000של  לעלות כאמור משתתף זכאי יהיה לו המרבי הפיצוי יוגבל, מוצדקת תמצא וזו, לתחרות

 . בלבד ₪

 ד"ר מייקל לזרל תחרות ניתן לפנותבכל הנוגע ללשאלות ופרטים נוספים 

mlazar@univ.haifa.ac.il פרנק -ופרופ' אילנה ברמןfrank@biu.ac.il-ilana.berman 

 

זכר הינו לצורך נוחות בלבד, והוראותיו מתייחסות גם לנקבה  בתקנון זה השימוש בלשון .37

 משתמע.ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הצהרה לזוכים-נספח א' לתקנון

  תיכון-מחקר ים מלגת לך להעניק  מתכבדיםהמרכז הישראלי לחקר הים התיכון והמוסדות השותפים בו 
 זכייתך בתחרות ועל מנת לאפשר לך להתמסר למחקר.  בעקבות 2016-2017"ז תשעה –"ו תשעהשנה"ל ל

mailto:mlazar@univ.haifa.ac.il
mailto:ilana.berman-frank@biu.ac.il
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 :כדלקמן ולהצהיר להלן פרטיך את למלא יש המלגה לקבלת כתנאי

 

מוסד: , הח"מ _____________, נושא ת.ז. מס' _____________, אני
_________________________ 

 :כי בזאת ומאשרמצהיר 

לא הושגה תוך הפרת התקנון ו/או בניגוד לתנאיו וכי במידה  במלגה זכייתי .1
בחזרה מבלי לפגוע בסעדים  מלגהויתברר אחרת, אני מתחייב להשיב את ה

 על פי כל דין. המרכז והמוסדות השותפים בוובזכויות של 

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

  .מלגהבכל הקשור והנובע מהתחרות או ה מטעמםו/או מי  השותפים בו

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

 ובמסגרת פרסומים בקשר עם תחרות זו ו/א ובעבודתי בשמי לשימושאו /ו כאמור
 לשיקולכם. המרכז והמוסדות השותפים בו של אחרים פרסומים

( לפקודת מס הכנסה קובע כי מלגה הניתנת לסטודנט למימון 29)9סעיף ש לי ידוע .4
ימודיו, אשר ניתנה לו בתקופת לימודיו שכר הלימוד או לצורך קיומו בתקופת ל

במוסד לימוד ומחקר תהא פטורה ממס, כל עוד לא ניתנה בעד המלגה כל תמורה 
לי  ידועמענק, פרס או פטור מתשלום.   מצד הסטודנט. מלגה כוללת, לעניין זה,

( דלעיל, כגון, שניתנה שלא בתקופת 29)9כי מלגה שלא תקיים את תנאי סעיף 
טודנט כהגדרתה בסעיף, או שניתנה בעד המלגה תמורה מצד לימודיו של הס

דרש לשלם בעתיד אלי כי יתכן ו ידועהסטודנט, לא תזכה בפטור ממס. לפיכך 
. תשלום המס יהיה בדרך של ניכוי י, מן המלגה שהוענקה לימס, על חשבונ

 במקור או בכל דרך אחרת ואני מאשר/ת זאת.

 

 אמת. זו הצהרתי ותוכן חתימתי זו, שמי זהו

 

 ________________________  על החתום:                                                   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 התחייבות המוסד-' לתקנוןבנספח 
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תיכון לתלמידים לתארים מתקדמים )תואר שני, דוקטורט -בקשה למלגת עידוד מחקרי ים
  מחזור א' תשע"ו -הישראלי לחקר הים התיכוןופוסט דוקטורט( במוסדות השותפים במרכז 

 חלק א': הבקשה
 שם המוסד המבקש: _________________________
 שם החוקר הראשי: _________________________

 שם המלגאי/ת : _________________________
 

 לשנת תשע"ו₪  10,000התקציב המבוקש מהמרכז למתן מלגה 
 

 

 חלק ב': התחייבות המוסד
 במידה ותאושר הבקשה, המוסד מתחייב כדלקמן:

 המוסד  מתחייב לשלם את המלגה שאושרה ישירות מטעמו. .1

 .בהתאם לכללים הנהוגים בכל מוסד תיעשה המלגות הענקתהמוסד מתחייב ש .2

 2/2המוסד מתחייב שהמלגאי הנ"ל עוסק במחקר ים תיכון והינו תואם את תנאי הקול הקורא מס'  .3
 הישראלי לחקר הים התיכון ולפי נהלי המרכז. שפורסם מטעם המרכז

בסיום כל שנה אקדמית המוסד מתחייב להעביר לאוניברסיטת חיפה דו"ח כספי אודות ניצול כספי  .4
המוסד יקפיד כי לא יהיה כפל דיווח  המלגה חתום ע"י חשב המוסד, במתכונת שתידרש ע"י ות"ת.

 יכון. בגין מלגות אלו במסגרת הדיווח למרכז לחקר הים הת
 

  
 חתימות מורשה חתימה    תאריך______________

 

 שם: ____________________    שם: ____________________

 

 חתימה:__________________      חתימה:______________

 

5.  

6.  

7.  

8.  

 

 

 

 


