
 בית הספר המתקדם ללימודי סביבה

 קול קורא

 בלימודי סביבה של ליגת הנשיםהגשת בקשות למלגות הצטיינות 

 לתלמידי מוסמך 

 חתשע"

 

לשנה לסטודנטים ₪  12,600מלגות בגובה  6תורמת בשנת הלימודים תשע"ח לישראל ליגת הנשים 

 העוסקים במחקר בתחומי הסביבה.בתואר שני מצטיינים 

 בטקס להשתתף המלגה זכאי על חובה –יערך טקס חלוקת המלגות  2018במהלך פברואר 

 בהתאם להנחיות אגף קשרי חוץ. תודה מכתב ולכתוב

 

 קריטריונים:דרישות סף ו

  ללמוד במסלול מחקרי שבכוונתם/ן מוסמך שנה א' ותלמידות תלמידי 

 מחקר מתוכנן בתחומי הסביבה 

 (809בבית הספר ) ה ולימודהרשמ 

  הצטיינות אקדמית 

 

 יש להגיש:

 גיליון ציונים של תואר הבוגר. 

 מחקר במידה ויש. נושא המחקר ותקציר 

 או מחבר סגל במידה שעדיין אין סיכום עם מנחה( המלצה מהמנחה( . 

 רות חייםקו. 

  יש להסביר מדוע בחרת ללמוד ולחקור בתחום הסביבתי ומה חשיבות התחום לדעתך. חצי

 עמוד עד עמוד.

 

 להגיש את הבקשה לידי: בית הספר המתקדם ללימודי סביבה יש

 6586055-02טל': , environmental@savion.huji.ac.ilדוא"ל: 

 ובמקביל לראש התכנית אליה שייך התלמיד )ראו רשימה בסוף המסמך(.

 .2017 בדצמבר 3 תאריך להגשה:

 

הבקשה להמשך בקשה להמשך המלגה לשנה נוספת.  בשנה הבאה להגיש  יוכלוזוכי וזוכות המלגה 

 מותנית בהגשת הצעת מחקר, ותידון במסגרת כלל המלגות שמוענקות ע"י בית הספר. 

 

 דוא"ל של ראשי התכניות:

 efrat.morin@mail.huji.ac.il –פרופ' אפרת מורין  - )בפקולטה למדעי הטבע( מדעי הסביבה

 Itay.Fishhendler@mail.huji.ac.il  –פרופ' איתי פישהנדלר  -ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה 

 yael.helman@mail.huji.ac.il –ד"ר יעל הלמן  -איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות 

 hagai.levine@gmail.com -ד"ר חגי לוין  -בריאות הציבור 

  

לשאלות ובירורים נא לפנות לליאורה חבר, מנהלת אדמיניסטרטיבית, בית הספר המתקדם ללימודי 

 liorah@savion.huji.ac.ilאו בדוא"ל:  6586055-02סביבה בטל': 
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 בית הספר המתקדם ללימודי סביבה

 

 קול קורא

 בלימודי סביבה לתלמידי מוסמך ומחקרהגשת בקשות למלגות הצטיינות 

 חתשע"

 

 ק בית הספר המתקדם ללימודי סביבה מלגות לסטודנטים מצטיינים.יכמדי שנה, מענ

 

 קריטריונים:דרישות סף ו

 (809תלמידי מוסמך ודוקטורט הרשומים בבית הספר )

 הצטיינות אקדמית 

 מחקר בתחומי הסביבה

 

 יש להגיש:

  :תלמידי תואר שני

 גיליון ציונים של תואר הבוגר 

  שנה ב'.שהבקשה היא לבמידה נ"ז(  12)מינימום של תואר שני גיליון ציונים 

 הצעת מחקר מאושרת על ידי המנחה במידה וישתקציר מחקר, נושא המחקר ,. 

  .המלצה מהמנחה 

 ייםחרות קו. 

  אם הוגדר יש להסביר מדוע בחרת ללמוד ולחקור בתחום הסביבתי ומה חשיבות התחום(

 . חצי עמוד עד עמוד.נושא המחקר, מה חשיבות התחום הנחקר(

 תלמידי תואר שלישי שלב א':

 .גיליון ציונים של התואר השני 

 מאושרת ע"י המנחהמחקר  /הצעתנושא המחקר ותקציר. 

  .המלצה מהמנחה 

 כולל פרסומים במידה ויש. רות חייםקו 

  המחקר יש להסביר מדוע בחרת ללמוד ולחקור בתחום הסביבתי ומה חשיבות תחום

 לדעתך. חצי עמוד עד עמוד.

 ':בתלמידי תואר שלישי שלב 

 .גיליון ציונים של התואר השני 

 .נושא המחקר והצעת מחקר מאושרת 

  .המלצה מהמנחה 

 .'אישור מעבר לשלב ב 

 רסומים במידה ויש.כולל פ קורות חיים 

  המחקר יש להסביר מדוע בחרת ללמוד ולחקור בתחום הסביבתי ומה חשיבות תחום

 לדעתך. חצי עמוד עד עמוד.

 

 מיועדות מלגות

 חלק מן המלגות מיועדות רק לסטודנטים מצטיינים שתחום מחקרם הוא אחד מהבאים:

  המערכת האקולוגית של הים התיכון 

  תכנון ומדיניות של תחבורה בת קיימא 

  תכנון מדיניות ויישום של חקלאות בת קיימא 

 פיתוח עירוני בר קיימא 

 

 



 הגשה

 יש להגיש את הבקשה לידי: בית הספר המתקדם ללימודי סביבה

 environmental@savion.huji.ac.ilדוא"ל: 

 02-6586055: טל'

 ובמקביל לראש התכנית אליה שייך התלמיד )ראו רשימה בסוף המסמך(.

 .2017 בדצמבר 3 תאריך להגשה:

 

את מלגת בית הספר המתקדם ללימודי סביבה ניתן לקבל במהלך שנתיים עבור כל תואר. יש להגיש 

גות שנתיות . תלמידים במסלול ישיר לדוקטורט יוכלו לקבל עד שלוש מלמדי שנהמלאה בקשה 

 במהלך התואר.

 

 דוא"ל של ראשי התכניות:

 efrat.morin@mail.huji.ac.il –פרופ' אפרת מורין  -מדעי הסביבה 

 Itay.Fishhendler@mail.huji.ac.il  –פרופ' איתי פישהנדלר  -ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה 

 yael.helman@mail.huji.ac.il –ד"ר יעל הלמן  -איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות 

 hagai.levine@gmail.com -ד"ר חגי לוין  -בריאות הציבור 

  

לשאלות ובירורים נא לפנות לליאורה חבר, מנהלת אדמיניסטרטיבית, בית הספר המתקדם ללימודי 

 savion.huji.ac.illiorah@או בדוא"ל:  6586055-02סביבה בטל': 
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