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 מתקדמים  תארים  )מזכירות(  רכזות/ מתקדמים  תארים  מרכזירשויות המחקר   :אל

 בטכניון  בתחבורה חכמהלקידום המחקר המרכז הישראלי    :מאת

 

 קורא  קול 

 תש"פ    שנה"ל לסמסטר אביבהצטיינות   מלגות 

  ביוזמת  הוקם  אילן  בר אוניברסיטת בשיתוף  טכניון ב הישראלי לקידום המחקר בתחבורה חכמה המרכז

לעודד מחקר ופיתוח, יזמות ותעשייה בתחום התחבורה החכמה   במטרה גבוהה  להשכלה המועצה

 . בישראל 

בתואר שני עם תזה, תואר שלישי ופוסט דוקטורט  במסגרת תקציבו, מעניק המרכז מלגות לחוקרים 

 בנושאי תחבורה חכמה, במטרה לעודד ביצוע מחקרים בתחום. 

סטודנטים עם  מיועד ל , כך שכרגע הוא 2020לסמסטר אביב הצטיינות מלגות יעניק קול קורא הנוכחי ה

קולות קוראים  נושא מחקר מאושר בתחום התחבורה החכמה. יחד עם זאת הכוונה לייצר מסורת של 

לסטודנטים מתחומי ידע שונים להגיע ללימודים  מוטיבציה    והן יהוו ,  לקיומןמלגות שסטודנטים יהיו מודעים  ל

 .גבוהים בתחום התחבורה החכמה

בעתיד לשנה אקדמית מלאה, סטודנטים שיזכו במלגות במחזור ראשון זה יהיו זכאים  תהיינה המלגות 

 . 2020סתיו סמסטר עבור גם לקבלת מלגה להגיש בקשה 

 ₪.    200,000 הינו התקציב הכולל של המלגות  :המלגות  תקציב 

סכום  מספר המלגות ו. ש"ח  30,000ח ועד "ש 5,000בין נע סכום המלגה בסמסטר אביב : המלגה  גובה

נציגים של ראשי הוועדות המקצועיות של   2.  ועדת המלגות תכלול: כל מלגה יקבע על ידי ועדת המלגות 

מוסדות אקדמיים שונים   4- חברי סגל מ  4- הוועדה מתורכב .  בסך הכול  םסגל נוספי חברי ושני המרכז, 

     אילן, ותאושר על ידי הנהלת המרכז.  -הכוללים את הטכניון ואוניברסיטת בר

 תנאי סף לקבלת מלגה  

המוכרים להשכלה  באחד מהמוסדות  ומעלה  80%הלומד בהיקף לימודים של  סטודנטלהיות מגיש העל 

עם נושא מחקר מאושר בתחום  ט פוסט דוקטוראו תואר שלישי  או  לתואר שני עם תזה , גבוהה בישראל

 התחבורה החכמה. . 

 : ההחלטה  ותהליך  מידה  אמות 

 . זה קורא   קול  לפי  שהוגשו  בבקשות  תדון  אשר מלגות  ועדתאת  יכנס  המרכז י .1

 בין שיקולי הוועדה יבואו בחשבון הקריטריונים הבאים:  .2
a. לימודיו  ליונות הציונים שלו בתקופות י הישגים אקדמיים של המבקש בהתאם לכל ג

 לתארים השונים, מתואר ראשון ואילך. 
b.  .תכנית המחקר המאושר בצירוף מכתב המלצה מהמנחה 
c. .מידת הרלוונטיות לתחבורה חכמה 
d.  .מידת החדשנות בהצעת המחקר 

 

 

 



e.  הישגים מחקריים ואקדמיים של המועמד 
f. מלגות אחרות שמקבל המבקש 

 : יש להגיש יחד עם הבקשה 

   . ראשון ועד סמסטר אחרון: החל מתואר גיליונות ציונים  •
 מקבל  הוא  האות  קיימתמלגה  על גובה הצהרת הסטודנט  •
 .  מהמנחה המלצה מכתב המחקר המאושר בצירוף הגשת תכנית  •

 . )אם הסטודנט בתחילת מחקרו, יציין זאת(   דוח התקדמות במחקר •
 '. וכו, מצגות בכנסים, פרסים בכתבי עת  כגון פרסומים הישגים מחקריים ואקדמיים של המועמד  •

 

 אופן הגשה: 

   istrc@technion.ac.il למרכז   לבאימיי ולשלוח   ,אחד   PDFיש להגיש את כל החומר בקובץ 

 )אבלין(  04-8292373באחריות המבקשים בלבד לוודא קבלת החומר בטכניון, בטלפון 

 

 2020למרץ   8תאריך   : מועד אחרון להגשת המועמדות

 

 מחויבות הזוכה במלגה: 

 . חובה על הזוכהרוע הקרוב של המרכזיבאהמלגות יוענקו לזוכים  •

  באירוע זה.להשתתף  •

   . על הישגי המחקר בתקופה בה התקבלה המלגהעמודים  2עד להגיש סיכום של   •

 בתזה/דיסרטציה/פרסומים שהמחקר מומן/מומן חלקית ממענק של המרכז.   ןציי ל •
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 מתקדמים  תארים  )מזכירות (  רכזות/ מתקדמים  תארים  מרכזי  , רשויות המחקר  :אל

 בטכניון  חכמהבתחבורה קידום המחקר המרכז הישראלי ל  :מאת

 

 קורא  קול 

 תש"פ  בשנה"ל   מלגות נסיעות לכנסים

   כנית: וות התמטר

חקרם  מ המתקיימים בחו"ל לצורך הצגת סיוע לסטודנטים מוסמכים לנסוע לכנסים בינלאומיים  . א

   בתחום תחבורה חכמה
   במחקר בנושא תחבורה חכמה. לסייע לחשיפת החוקרים והאקדמיה הישראלית בעולם  . ב
 בעולם.  בתחום התחבורה החכמה   לסייע לחשיפת החוקרים הצעירים לנעשה במחקר העכשווי  . ג

 חכמה. בנושא תחבורה  בטווח הארוך  בינלאומייםמחקר  וקשרי אקדמיה  לעודד  . ד

  80%התנאי לקבלת המלגה הוא היות המגיש סטודנט הלומד בהיקף לימודים של  תנאים לקבלת המלגה:  

עם נושא מחקר מאושר בתחום   ,הלומד לתואר שני עם תיזה או תואר שלישי או פוסט דוקטורט  ,ומעלה 

על המגיש להיות   ללמוד באחד מהמוסדות האקדמאיים המוכרים בארץ.הסטודנט התחבורה החכמה. על 

ת  לקבל ארשאי יהיה  סטודנט בזמן הגשת הבקשה למלגת הנסיעות והגשת המאמר/תקציר לכנס.  המגיש  

ל הסטודנט להיות כותב ראשון במאמר  ע בנוסף,  מלגת הנסיעה גם אם סיים להיות סטודנט לפני מועד הכנס.

 שהוגש לכנס. 

לגבי כנס /ים  , או  תשובההתקבלה    גם  אם טרם   לגביו הוגשה בקשת השתתפות ניתן להגיש בקשה לכנס ש

 .   2020עד סוף ספטמבר מתקיים כל עוד הכנס וזאת   ,שהסטודנט מתכוון להגיש 

קבלת המלגה מותנית בהוכחת השתתפות בכנס ומתן הרצאה/פוסטר, והכספים ישולמו רק כנגד קבלות  

 . המלגה שנקבע מראש  כום, ובכל מקרה עד תקרת סוכללי החזר אש"ל מקובלים 

 ₪.    200,000תקציב המלגות הינו סך   תקציב המלגות:

מספר המלגות וסכום כל  ₪.  ₪5,000 ועד  1,500ס יהיה בין סכום כל מלגה לנסיעה לכנסכום המלגה: 

 מלגה יקבע על ידי ועדת המלגות.   

 

 קריטריונים לקבלת המלגה:  

 מכתב המלצה מהמנחה   •
 מידת הרלוונטיות לתחבורה חכמה •
 חשיבות הכנס  •

 
 

 

 

 



 : יש להגיש

 דוח התקדמות במחקר  •

 שם ומקום הכנס, ואישור קבלת מאמר להצגה •

 מהמנחה מכתב המלצה  •

 

 : אופן הגשה 

   istrc@technion.ac.il למרכז   לבאימיי ולשלוח   ,אחד   PDFיש להגיש את כל החומר בקובץ 

 

 2020למרץ   8תאריך   : מועד אחרון להגשת המועמדות

 

 מחויבות הזוכה במלגה: 

 . לכתוב סיכום נסיעה והתרשמות מהכנס, ולהגישו למנהל הידע לשמירה והפצה בפורטל המרכז הזוכה  על

 

 **  לתשומת לב הפונים**  

 2020למרץ  8 מועד אחרון להגשת המועמדות:

 . יחד המלגות  לשתי המועמדים אתנבחן 

 .הזמנים בלוח לעמוד  הקפידו  אנא

 .מסודרת בצורה תוגשנה לא אשר או  יותר מאוחר  במועד שתגענה בקשות לשקול  נוכל לא ,לצערנו

 

 *הפניה נכתבה בגוף זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד 
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