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 "ממאירויות ומניעתןהתפתחות מכון אלה קודש לחקר " בחסות:
 הפקולטה למדעי החיים

 

 ?למי מיו דת ת נית הה  רה 

  את שלשת הסמסטרים הראשונים ללימודיהם ,לפחות 85בציון  ,סיימו, שתלמידי תואר רא ו לקבוצה נבחרת של 
 .שנייה()שנה ראשונה + סמסטר ראשון של שנה 

   הה  רה:ת ו 

 .ב קר סרט ההכשרה מיועדת לתלמידים אשר מעוניינים בביצוע עבודת מחקר 
 .ב קר סרט  באופ  מובהקת והעוסק ,בוצות המחקר בפקולטה למדעי החייםאת המחקר ניתן לבצע באחת מק

 אותם במעבדתו/ה.מתאים/מה בפקולטה למדעי החיים, אשר מוכן/ה לקלוט על המועמדים לאתר מנחה       

 :מטרת הת נית 

 התנסות במחקר ניסיוני או תיאורטי.ו הקמת הבסיס לקראת לימודי המשך, חשיפה לגישות מחקריות חדשניות
 מסגרת זו אינה תחליף לקורס פרויקט, ואינה מזכה בקרדיט אקדמי.       

 :תקופת הה  רה 

 עד נובמבר )כולל(. , בטווח הזמן של אוגוסט 2017 קיץבמשך  שלושה חודשים
 ל.חרוג מתקופת ההכשרה הנ"תשלא  בתנאילכל תלמיד,  אישיתתקופת ביצוע ההכשרה ניתנת להתאמה 

 : מל ת קיו 

 לחודש. ₪ 2,500 ע"ש מלגת קיום תשולםבכל אחד משלשת חודשי ההכשרה 
 .2017דשים אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר המלגה תועבר בחו

 ה  ת מו מדות: 

 :הכולל ,בקשהיש לשלוח מכתב 
 (במידה ויש-רקע רלוונטי, דוא"ל)טלפון,  פרטים אישיים

 שנה ב'( )שנה א' + סמסטר א' של גיליון ציונים
  להכשרת הקיץ נושא הפרויקט

 במעבדה הקולטת החוקרואישור שם 

 

 .המחלקה לחקר התא ולאימונולוגיה, מנהליתעוזרת , גב' נאוה שכטראת מכתב הבקשה יש לשלוח ל
 .6409110-03, 6409016-03טלפון: , navash@tauex.tau.ac.il: דוא"ל

 

 מו ד א רו  לה  ת מו מדות: 

 .2017ליולי  1

 דו"  מס    ובה: 

 ו/הדו"ח קצר המסכם את עבודתראו מעלה( שלוח לגב' נאוה שכטר )על כל תלמיד/ה לעם סיום ההכשרה, 
 במעבדת המחקר.
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