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חקר ימים ואגמים לישראל (חיא"ל)
הקרן למדעי הים והמים ע"ש אלוף יוחאי בן -נון

מזמינה בקשות למענקים ללימודי מוסמך ודוקטור בשנת הלימודים תשפ"א.

הקרן תשקול בקשות של סטודנטים מצטיינים המעוניינים ללמוד לקראת תארי מוסמך ודוקטור
בשנת הלימודים תשפ"א באחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל ולבצע את עבודת המחקר
לתואר באחד ממכוני המחקר של חיא"ל בהנחיית מדענים של חיא"ל ,בתחומי האוקיאנוגרפיה,
הלימנולוגיה וניצול משאבי הים.
יש להגיש טפסי בקשה לא יאוחר מיום .31.7.2020
ט ופס בקשה מצורף בסוף הקובץ.
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נהלים והנחיות למילוי טפסי בקשה למענקים

נהלים
הקרן תשקול בקשות למענקים של סטודנטים מצטיינים ,המעוניינים ללמוד לקראת תארי

מוסמך ודוקטור בשנת הלימודים תשפ"א באחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל,
ולבצע את עבודת המחקר לתואר באחת מיחידות המחקר של חקר ימים ואגמים לישראל
(חיא"ל* ) בהנחיית מדענים של חיא"ל (המדען של חיא"ל יהיה מנחה משותף ביחד עם מנחה
מהמוסד להשכלה גבוהה) בתחומי האוקיאנוגרפיה ,הלימנולוגיה וניצול משאבי הים.


המענק יהיה לתקופה של שנתיים לתלמידי מוסמך ולתקופה של שלוש עד ארבע שנים
לתלמידי דוקטור .בכל מקרה ,חידוש המענק מידי שנה לאחר השנה הראשונה מותנה
בקבלת דוח התקדמות מהסטודנט מאושר ע"י המדען המנחה מחיא"ל.



סכום המענק יהיה  ₪ 3,150לחודש ,ובנוסף תיבחן אפשרות ל כיסוי שכר הלימוד.



מקבלי המענקים יתחייבו לכלול בסעיף תודות של פרסומי מחקריהם את הקרן למדעי הים
והמים ע"ש אלוף יוחאי בן -נון ,כמו כן יכללו את השיוך של חיא"ל לשמם ( כמחברים) בכל
פרסום מדעי.



מקבלי מענקים יתחייבו ,שבתקופת קבלת המענק לא יקבלו שכר ו/או הוצאות מחייה ו/או
מימון לשכר לימוד מכ ל מקור אחר ,ללא אישור בכתב של ועדת המענקים של הקרן.
עקרונית הוועדה לא תמנע השתכרות נוספת של הסטודנט ,בתנאי שהדבר לא יפגע
בלימודים ובעבודת המחקר לתואר.



את טופס הבקשה בצירוף המסמכים הנלווים יש להגיש לא יאוחר מיום  31.8.2020לעו"ד
נורית מנור גזית ( ,)nurit.mg@ocean.org.ilחקר ימים ואגמים לישראל ,ת"ד  ,8030חיפה
.3108001



מקבלי המענקים ,אם יימצאו מועמדים מתאימים ,ייבחרו ע"י ועדת המענקים של הקרן.

____________________________________________________________________
*
*
*

המכון הלאומי לאוקיאנוגרפיה ,חיפה.
המעבדה לחקר הכנרת ע"ש יגאל אלון ,טבחה.
המרכז הלאומי לחקלאות ימית ,אילת.

הנחיות למילוי טופס הבקשה
יש למלא את כל הפרטים בטופס המצ"ב .חתימת המנחים המיועדים מחיא"ל ומהמוסד להשכלה
גבוהה תהווה הסכמתם לנושא עבודת המחקר ולהנחיית העבודה.

לטופס הבקשה יש לצרף:
.1
.2
.3
.4
.5

קורות חיים (בציון שירות בצבא/בקהילה) כולל רשימת פרסומים מדעיים (אם ישנם).
תעודות גמר לימודי תואר ראשון/שני (אם רלוונטי).
גיליון לימודים מלא של לימודי השכלה גבוהה (פירוט כל הקורסים וציונים).
תקציר מורחב/הצעת מחקר של עבודת המחקר לתואר שבגינה מבוקשת המלגה (לציין האם
עבודת המחקר נעשית במסגרת הצעת מחקר ממומנת).
מכתבי המלצה מהמנחים.
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טופס בקשה למענק ללימודי מוסמך/דוקטור
בשנת הלימודים תשפ"א

__________________________ ת"ז:
שם המבקש:
__________________________ טל' :
כתובת:
שם המוסד להשכלה גבוהה בשנת תשפ"א:
פקולטה/מחלקה:
לימודים לקראת תואר:
תחום הלימודים:
נושא עבודת המחקר:
שם המנחה מהמוסד להשכלה גבוהה:
אישור המנחה (חתימה)
שם המנחה מחיא"ל:
אישור המנחה (חתימה)
התחייבות
הנני מתחייב/ת בזה ,שאם אקבל מענק מהקרן ,לא אקבל בתקופת המענק שכר ו/או הוצאות מחייה
ו/או מימון לשכר לימוד מכל מקור אחר ,ללא אישור בכתב של ועדת המענקים של הקרן.

________________
חתימה

_________________
תאריך

מצורפים:
קורות חיים (בציון שירות בצבא/בקהילה) כולל רשימת פרסומים מדעיים (אם ישנם)
תעודת גמר לימ ודי תואר ראשון/שני (אם רלוונטי)
גיליון לימודים וציונים
תקציר מורחב של תכנית המחקר/הצעת מחקר תמציתית
מכתבי המלצה

