
 שלום רב,

קול קורא ע"ש גולדה מאיר למתן מלגות הריני להביא לידיעתכם כי משרד המדע והטכנולוגיה פרסם 

לסטודנטיות לתארים מתקדמים לביצוע שיתוף פעולה מחקרי בין אקדמיה לתעשייה ולמגזר 

 העסקי לשנת הלימודים תשפ"א

 

המלגה  המשרד מעניק מלגות לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה לסטודנטיות לתארים מתקדמים.

מיועדת לתקופת ביצוע מחקר המתקיים בשיתוף פעולה בין האקדמיה לתעשייה ולמגזר העסקי בו 

תודגש התרומה של התעשייה או המגזר העסקי למחקר. המלגה מעניקה לסטודנטית אפשרות לצבור 

 ניסיון בתעשייה ובמגזר העסקי והציפייה היא שהניסיון והחשיפה לעולמות אלו יקלו על השתלבות

 מקצועית הולמת במגזר העסקי בעתיד בהתאם לתחום התמחותה. 

 

מטרת המלגה לעודד קידום נשים למשרות בכירות באקדמיה בתעשייה ובמגזר העסקי ולהגדיל את 

מספר הנשים המצטיינות המגשימות את פוטנציאל ההשתלבות שלהן בתפקיד בכיר בתעשייה ובעולם 

 העסקי.

 

סטודנטיות לתואר שני, שלישי ופוסט דוקטורט לבצע מחקר משולב במסגרת קול קורא זה מוזמנות 

 .בכל תחומי המדעים  באקדמיה ובתעשייה או במגזר העסקי

 :סכום המלגה

 ₪ 50,000לתלמידות תואר שני עד • 

 .₪ 80,000לתלמידות תואר שלישי עד • 

  ₪ 100,000דוקטורט עד -למשתלמות לפוסט• 

 אם לתנאי קול קורא זה. המלגה תוענק לתקופה של שנה, בהת

 

 מועד אחרון להגשת הבקשות:

א. פרק הזמן להגשת הבקשות על ידי המשתלמים באמצעות המערכת המקוונת אל מרכז הפעילות 

עד השעה  25.8.2020יום שלישי, ה' באלול תש"פ, ברשות המחקר הוא מיום פרסום הקול הקורא ועד 

תלמים ולא תהיה בידם האפשרות עוד להגיש . לאחר מועד זה תיסגר המערכת בפני המש15:00

 בקשות. 

יום שלישי, יט' באלול תש"פ, ב. המועד האחרון להגשת הבקשות על ידי המוסדות הוא לא יאוחר 

(. זהו המועד בו נדרשים המוסדות לאשר את המועד הקובע –)להלן  15:00עד השעה  8.9.2020

ה אשר לא תאושר על ידי המוסד עד למועד הבקשות באמצעות המערכת המקוונת באופן סופי. בקש

 לא תידון. –זה במערכת המקוונת 

 

ולכן  2020/2021: יובהר כי נכון למועד פרסום קול קורא זה טרם אושר תקציב המדינה לשנים הערה

 לא קיים תקציב לביצוע התקשרות נשוא קול קורא זה.

ע לכך שבמידה ותקציב המדינה לא בהגשת הצעה לקול קורא זה מאשר המציע )והמוסד( כי הוא מוד

 יאושר עד המועד האחרון להגשת ההצעות, לא יחל הליך הבדיקה שלהן.

 

הפרטים שבאתר הם כלליים ולמידע ראשוני בלבד. התנאים המלאים בעניין התכנית והמלגה 

 מפורטים במסמך ה"קול הקורא" המלא, ואין להגיש בקשה ללא עיון במסמך זה, על כל נספחיו.

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.il%2Fhe%2Fdepartments%2Fguides%2F1_most_rfp20200712%3FchapterIndex%3D1&data=02%7C01%7Cneta.levin%40biu.ac.il%7Cd79021cbd9c7474dac0e08d82c9c7153%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637308397706911369&sdata=fIsOT5hMSP0oV95KI%2BZbs15IThlfCJ8k%2FLjgue%2Fic7Y%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.il%2Fhe%2Fdepartments%2Fguides%2F1_most_rfp20200712%3FchapterIndex%3D1&data=02%7C01%7Cneta.levin%40biu.ac.il%7Cd79021cbd9c7474dac0e08d82c9c7153%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637308397706911369&sdata=fIsOT5hMSP0oV95KI%2BZbs15IThlfCJ8k%2FLjgue%2Fic7Y%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.il%2Fhe%2Fdepartments%2Fguides%2F1_most_rfp20200712%3FchapterIndex%3D1&data=02%7C01%7Cneta.levin%40biu.ac.il%7Cd79021cbd9c7474dac0e08d82c9c7153%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637308397706911369&sdata=fIsOT5hMSP0oV95KI%2BZbs15IThlfCJ8k%2FLjgue%2Fic7Y%3D&reserved=0

