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תכנית מלגות 
לתלמידי מוסמך מצטיינים 

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה מציעה מלגות הצטיינות לתלמידי מוסמך 
במסלול המחקרי לשנת הלימודים תשפ"א. 

תלמידי בוגר מצטיינים (ממוצע 90 ומעלה) שיבחרו ללמוד לתואר שני באחד 
 ₪  6000 בסך  חודשית  מלגה  יקבלו   , בפקולטה  המחקריים  מהמסלולים 

למשך שנתיים ופטור מלא משכ"ל למשך שנתיים (200%). 

במציאת  ומותנית  הלימודים  חוג  אישור  טעונה  מוסמך  ללימודי  הקבלה 
מדריך לעבודת גמר לפני ההרשמה למוסמך.

עבודה  (למעט  במחקר  זמנם  כל  את  להשקיע  מתחייבים  המלגאים 
המחלקה/מכון)  ידי  על  לכך  וידרשו  במידה  בתשלום,  כמתרגלים 
לעבודת  המוקצב  הזמן  במשך  הלימודיים  חובותיהם  את  ולסיים 

מוסמך. 

המלצת  נדרשת  הפקולטה,  של  המלגות  ועדת  ע"י  יבחרו  הזוכים 
המנחה ומכתב מוטיבציה של התלמיד/ה. 

ההגשה מיועדת לתלמידים שמתחילים לימודיהם בסמסטר סתיו 
תש"פ.  אביב  בסמסטר  לימודיהם  שהחלו  ולכאלו  תשפ"א, 
תלמידים שהחלו את לימודי המוסמך בפקולטה בסמסטר אביב 

תש"פ יקבלו מלגה ל- 3 סמסטרים בלבד. 

תאריך הגשה אחרון 1.8.2020

לפרטים נוספים לחצו כאן

Scholarship Program for Excellent Graduate Students 
The Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food, and Environment

The Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food, and Environment is o�ering scholarships for excellent research track 
graduate students starting in the 2020-2021 academic year.

Excellent undergraduate students (avg. 90 or higher) who chose to study for a master's  degree  in one of the Faculty’s 
research tracks will receive a monthly scholarship of 6000 NIS plus tuition, for a period of two years (200%).

Acceptance to the master's program requires consent from the department and requires �nding a thesis advisor 
prior to registering for studies. Scholarship recipients will commit full time to their research (excluding cases in 
which they are required by their departments or by the institute to work as TAs) and they are required to ful�ll all 
academic requirements during the time allotted for their graduate theses.

Recipients will be chosen by the Faculty's Scholarship Committee. To apply, candidates must acquire a 
recommendation from their advisor.

The program is open for students who will begin their studies in the autumn semester of the academic year 
2020-2021 and for those who began their studies in the spring semester of the academic year 2020. Students 
who began their graduate studies in the spring semester of 2020 will receive a scholarship for 3 semesters.

The deadline for registration is August 1, 2020.

For further information click here

https://study.agri.huji.ac.il/news/msc-scholarships-2020
https://en.study.agri.huji.ac.il/news/msc-scholarships-2020

