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כמדי שנה ,אנו מבקשים את עזרתך באיתור מועמדים/ות מתאימים/ות לתכנית מלגות קלור .בנספח תמצאי את טופס הבקשה
למלגת קלור ודפי מידע.
אנא שימו לב לנקודות הבאות:









המלגות לשנה הבאה מיועדות לתלמידים/ות לתואר שלישי העומדים/ות בקריטריונים הבאים:
 oהתחילו את לימודי הדוקטורט לכל היותר שנתיים לפני תאריך הגשת הבקשה למלגה.
 oהיגישו את הצעת המחקר ,גם אם ההצעה עדיין לא אושרה .קבלת המלגה מותנית באישור ההצעה.
המוסד האקדמי מתחייב לפטור את מלגאי קלור משכר לימוד ,כפי שנהוג במלגות מסוג זה.
המוסד האקדמי מתחייב לאפשר לזוכה במלגה לקבל מענקים ממקורות אחרים בתנאים הבאים:
 oהכנסה נוספת ממקורות פנימיים במוסד האקדמי אליו משתייך/ת המלגאי/ת ,בתנאי שאינה עולה על
 50%מגובה מלגת קלור.
 oהכנסה זו ,יחד עם מלגת קלור ,לא תעלה על המקסימום המותר במוסד האקדמי אליו משתייך/ת
המלגאי/ת.
 oהוראה בחלקיות משרה של עד ¼ משרה.
על הסטודנטים/ות להגיש את הטפסים למוסדות בתאריך שיתואם עמם בכל מוסד.
לא ניתן להגיש כמועמדים/ות למלגת קלור מועמדים/ות שהוגשו לתוכניות מלגות של קרן אדמס ,קרן עזריאלי או
קרן אדמונד דה רוטשילד.
אני מבקשת את עזרתך בהקפדה על כל קיום התנאים המפורטים בנוהל הגשת הבקשות בעמודים .4-5
יש לשים לב לנוהל החדש  -טפסי הבקשה בצרוף הנספחים הרלוונטיים ישלחו כקובץ  PDFאו לינקים
רלוונטיים למייל scholars@clorefoundation.org.ilובנוסף לכך יש לשלוח עותק מודפס אחד בלבד
למשרד .נא לשים לב לשינוי כתובתנו :רח' ושינגטון  ,1ירושלים.9418701 ,

לכל מוסד נקבעה מיכסה של מועמדים/ות בהתאם למספר הכולל של תלמידי/ות הדוקטורט בתחומי המדע באותו מוסד.
לאחרונה עידכנו את מיכסת המועמדים/ות לפי נתוני ות"ת מעודכנים .אוניברסיטת בן-גוריון מוזמנת להגיש לשנה”ל הבאה
שבעה מועמדים/ות לקבלת מלגת קלור ,ובנוסף שני מועמדים/ות נוספים/ות הלומדים/ות במסלול  - MD/PhDבמצב בו יש
מספר מועמדים כאלה .לפיכך ,את מתבקשת להפיץ את הנספח המצורף לאנשים/נשים המתאימים/ות.
אני מודה לך מראש עבור עזרתך באיתור המועמדים/ות לתכנית מלגות קלור ומקווה לשיתוף פעולה הדדי .אודה לך גם אם
תאשרי קבלת מכתב זה וטופס הבקשה באי-מייל חוזר .אשמח לענות על כל שאלה שתתעורר בעניין זה.
בברכה ובתודה,
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