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 כללי .1
מכון ש. הורוביץ לקניין רוחני ע"ש ד"ר אמנון גולדנברג (להלן: המכון) מבקש לקדם את המחקר  .א

פעמיות לתלמידי/ות מחקר -חד הענקת מלגהבאמצעות בתחום הקניין הרוחני, בין היתר 
וענק על בסיס כישורים והישגים, בקשר למחקרים ת ה). המלגה(להלן: המלג אביב-ת תלוניברסיטבא

 .הקניין הרוחני מקוריים שמקדמים את הידע בתחום
 
 כללים אלה מסדירים את הענקת המלגות. .ב
 
ת הזכות שלא לחלקן כלל המכון אינו מתחייב להעניק את מלוא המלגות בכל שנה, ושומר לעצמו א .ג

 בשנה מסוימת, או לחלקן בין כמה מועמדים, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 
 

 ההמלג .2
, של תלמידי מחקר באוניברסיטת בתחום הקניין הרוחניהמלגה מיועדת לתמיכה בפרויקט מחקרי  .א

מימון הוצאות פעמית שמיועדת ל-מלגה חדאביב בלבד, בכל תחום דעת וידע, וזאת בדרך של -תל
 דולר. 2500גובה המלגה הוא עד  . מחקר ובכלל זה השתתפות בכנסים בישראל או בחו"ל

 
 וענק בקשר למחקר בתחום הקניין הרוחני בלבד.ת ההמלג .ב
 
לכל דין, ובכלל זה דיני מסים, ככל  והיא כפופה"מלגת קיום",  הפעמית, ואינ-מלגה חדיא ה המלגה .ג

 המלגה.שאלה חלים או יחולו על המלגה או על מקבל/ת 
 
המלגה להשתלב בפעילות האקדמית של המכון, המלגה אינה בגין עבודה,  /תהגם שמצופה ממקבל .ד

הענקת המלגה אינה מקימה יחסי עבודה  . בתמורה למלגה במכוןיידרשו לעבוד המלגה לא  יומקבל
 המלגה. /תבין האוניברסיטה, הפקולטה למשפטים או המכון לבין מקבל

 
את דבר , שיפרט אביב-לתלמידי/ות מחקר באוניברסיטת תל ול קוראאחת לשנה יפיץ המכון ק .ה

בדרכים  פורסם באתר המכון ויופץהקול הקורא י המלגה, תנאי ההגשה, צורת ההגשה ומועדיה. 
 ., לפי שיקול דעת המכוןמתאימות

 
 תנאי ההגשה .3

או  רשאים/ות להגיש מועמדות למלגה תלמידי/ות מחקר לתארים מתקדמים (תואר שני מחקרי
 אביב בלבד, בכל תחום ידע ודעת, שלא קיבלו בעבר את המלגה הנ"ל.-דוקטורט), באוניברסיטת תל

 
 הגשת בקשה .4

 במסגרת המועד שיפורסם בקול הקורא;בקשה תוגש  .א
 

הבקשה תוגש לפי הטופס הנספח לכללים, ותכלול את קורות החיים האקדמיים ורשימת פרסומים  .ב
 של המבקש/ת; (אם יש)

 
 ;בעבודת המחקר או של גורם אקדמי מתאים אחר ף המלצה של המנחהתצורלבקשה  .ג

 
הבקשה תציין את הצורך המחקרי במלגה ואת ההיקף המבוקש (למשל: עלות השתתפות בכנס  .ד

 בחו"ל);
 

 ו/או שעומדים לרשותו/ה בעת הבקשה;מלגות אחרות שבהן זכה/זכתה בעבר הבקשה תפרט  .ה
 

 ;ים בעברית או באנגליתמיל 500לבקשה תצורף תכנית מחקר של עד  .ו
 

 הבקשה תכלול התייחסות מפורשת להסכמה לכללים אלו. .ז
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 המלגהתנאים לקבלת  .5

 ינו בפרסומי המכון, לפי שיקול דעתו.יצומקבלי המלגה ומחקריהם . פרסום דבר הזכייה .א
 

בנוסח הבא: המלגה יציינו המחברים את דבר שנתמכו על ידי המכון,  במחקריהם/ן .ציון דבר הזכייה .ב
בפקולטה  מכון ש. הורוביץ לקניין רוחני ע"ש ד"ר אמנון גולדנברגמלגה של ך על ידי נתמ מחקר זה"

 ".אביב-למשפטים באוניברסיטת תל
 
מילים  500. לא יאוחר משנה לאחר קבלת המלגה, יגיש/תגיש מקבל/ת המלגה דוח של עד דיווח .ג

מים על בסיס זה (שיצורפו), בעברית או באנגלית על המחקר שבגינו נתבקשה המלגה, על פרסו
 .מהדוחהמכון עשוי לפרסם את החלק המחקרי  והשימוש במלגה. 

 
 הבקשותשיפוט  .6

מלגות, שתורכב לענייני  ת שיפוטועדועדה המדעית של המכון תמנה מעת לעת וה.  ועדת שיפוט .א
 ממנהל המכון וחבר/ה נוספ/ת מבין חברי הוועדה האקדמית של המכון.

 
הבקשות שמגישיהן את  ת השיפוטעדוף המועד להגשת בקשות למלגות, תבחן .  לאחר חלוהשיפוט .ב

  .לאותה שנההמלגות , ותחליט על חלוקת עמדו בתנאי ההגשה המפורטים לעיל
 

 . החברים בוועדת השיפוט לא יוכלו לשפוט בקשות של תלמידיהם.ניגוד עניינים ומשוא פנים .ג
במקרה שתוגש בקשה על ידי תלמיד של חבר/ה בוועדת השיפוט, יוחלף השופט בשופט אחר מבין 

 חברי הוועדה האקדמית.
 

ועדת השיפוט תעניק את המלגה לפי אמת מידה אקדמית, לפי חשיבות המחקר,  .אמות מידה .ד
ל מלגות מקוריותו, ותרומתו הצפויה לקידום הידע בתחום הקניין הרוחני. הוועדה רשאית לשקו

 אחרות שעומדות לרשות המבקש/ת לצורך מחקר זה.
 

להחליט שלא להעניק את המלגות בכלל או במלואן  רשאית ועדת השיפוט .סמכות ושיקול דעת .ה
 בשנת פעילות מסוימת, ו/או לחלק את המלגות למועמד/ת אחד/ת או יותר.

 
 . החלטות ועדת השיפוט הן סופיות, ואינן ניתנות לערעור. סופיות .ו

 
 ./ותיפורסמו, והודעה תימסר לכל המועמדיםעל הענקת המלגות החלטות הוועדה . פרסום והודעה .ז
 

 תוקף התקנון .7
, ועל ידי דקאן 12.7.15התקנון אושר על ידי הוועדה האקדמית והוועדה הציבורית של המכון ביום 

הוועדות הנ"ל,  הפקולטה למשפטים, פרופ' רון חריס. המכון רשאי לשנות את התקנון לפי החלטה של
 ובאישור הדקאן או מי מטעמו.
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 אביב-מלגה לתלמידי/ות מחקר באוניברסיטת תל – טופס הגשה
 

 תאריך __________
 לכבוד

 מכון ש. הורוביץ לקניין רוחני ע"ש ד"ר אמנון גולדנברג
 הפקולטה למשפטים

 אביב-אוניברסיטת תל
 
 

-לתלמידי/ות מחקר באוניברסיטת תלים בקניין רוחני מכון ש. הורוביץ למחקרת למלגהנדון: הגשת מועמדות 
 אביב

 
פעמית מהמכון, בקשר למחקר בנושא -אני מגיש/ה בזאת בקשה למלגה חד .1

_________________________________________________________________________ . 
 
פקולטה), באוניברסיטת  אני תלמיד/ה מחקר לתואר ____________, ב______________ (חוג, מחלקה, .2

 אביב, בשלב של _______________ (כתיבת הצעת מחקר / כתיבת המחקר / אחר).-תל
 
המלגה דרושה לצורך  .3

 ______________________________________________________________________
 (מצ"ב מסמכים נלווים, לפי העניין).

 
 מצ"ב המלצת המנחה. .4

 
 .(בעברית או באנגלית) מילים 500של עד מחקר בגינה מבוקשת המלגה, בהיקף תכנית המצ"ב תקציר  .5
 
 :פעמיות)-(מלגות קיום או מלגות חד לרשותי עומדות המלגות הבאות .6
  

_____, בקשר למחקרי בנושא ______________מלגת  .א
____________, בסכום של ________, שניתנה ________________________________

 _ (תקופת המלגה).ב________
 

מלגת ___________________, בקשר למחקרי בנושא  .ב
____________________________________________, בסכום של ________, שניתנה 

 ב_________ (תקופת המלגה).
 

 מצ"ב קורות חיים אקדמיים ורשימת פרסומים. .7
 
 .תנאיהםכללי המכון בקשר להענקת מלגות, ואני מסכים לכל קראתי את  .8

 
"מחקר זה נתמך על ידי , בנוסח הבא: המלגה במחקר ובפרסומים המבוססים עליולציין את דבר  /תאני מתחייב .9

 .אביב"-מלגה של מכון ש. הורוביץ לקניין רוחני ע"ש ד"ר אמנון גולדנברג בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל
 

שם הפצה של פרסומי המכון, אירועים ופעילויות אחרות שהמכון יצרף אותי לרשימות הדיוור שלו, ל /האני מסכים   
 שלו.

 
 בברכה,

 
 שם: _____________________ חתימה: _____________

 ______________ ______דוא"ל ליצירת קשר: _                   טל. ליצירת קשר: ________________
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	מלגות לתלמידי מחקר
	מכון ש. הורוביץ לקניין רוחני ע"ש ד"ר אמנון גולדנברג
	1. כללי
	א. מכון ש. הורוביץ לקניין רוחני ע"ש ד"ר אמנון גולדנברג (להלן: המכון) מבקש לקדם את המחקר בתחום הקניין הרוחני, בין היתר באמצעות הענקת מלגה חד-פעמיות לתלמידי/ות מחקר באוניברסיטת תל-אביב (להלן: המלגה). המלגה תוענק על בסיס כישורים והישגים, בקשר למחקרים מקוריים שמקדמים את הידע בתחום הקניין הרוחני.
	ב. כללים אלה מסדירים את הענקת המלגות.
	ג. המכון אינו מתחייב להעניק את מלוא המלגות בכל שנה, ושומר לעצמו את הזכות שלא לחלקן כלל בשנה מסוימת, או לחלקן בין כמה מועמדים, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
	2. המלגה
	א. המלגה מיועדת לתמיכה בפרויקט מחקרי בתחום הקניין הרוחני, של תלמידי מחקר באוניברסיטת תל-אביב בלבד, בכל תחום דעת וידע, וזאת בדרך של מלגה חד-פעמית שמיועדת למימון הוצאות מחקר ובכלל זה השתתפות בכנסים בישראל או בחו"ל.  גובה המלגה הוא עד 2500 דולר.
	ב. המלגה תוענק בקשר למחקר בתחום הקניין הרוחני בלבד.
	ג. המלגה היא מלגה חד-פעמית, ואינה "מלגת קיום", והיא כפופה לכל דין, ובכלל זה דיני מסים, ככל שאלה חלים או יחולו על המלגה או על מקבל/ת המלגה.
	ד. הגם שמצופה ממקבל/ת המלגה להשתלב בפעילות האקדמית של המכון, המלגה אינה בגין עבודה, ומקבלי המלגה לא יידרשו לעבוד במכון בתמורה למלגה.  הענקת המלגה אינה מקימה יחסי עבודה בין האוניברסיטה, הפקולטה למשפטים או המכון לבין מקבל/ת המלגה.
	ה. אחת לשנה יפיץ המכון קול קורא לתלמידי/ות מחקר באוניברסיטת תל-אביב, שיפרט את דבר המלגה, תנאי ההגשה, צורת ההגשה ומועדיה.  הקול הקורא יפורסם באתר המכון ויופץ בדרכים מתאימות, לפי שיקול דעת המכון.
	3. תנאי ההגשה
	רשאים/ות להגיש מועמדות למלגה תלמידי/ות מחקר לתארים מתקדמים (תואר שני מחקרי או דוקטורט), באוניברסיטת תל-אביב בלבד, בכל תחום ידע ודעת, שלא קיבלו בעבר את המלגה הנ"ל.
	4. הגשת בקשה
	א. בקשה תוגש במסגרת המועד שיפורסם בקול הקורא;
	ב. הבקשה תוגש לפי הטופס הנספח לכללים, ותכלול את קורות החיים האקדמיים ורשימת פרסומים (אם יש) של המבקש/ת;
	ג. לבקשה תצורף המלצה של המנחה בעבודת המחקר או של גורם אקדמי מתאים אחר;
	ד. הבקשה תציין את הצורך המחקרי במלגה ואת ההיקף המבוקש (למשל: עלות השתתפות בכנס בחו"ל);
	ה. הבקשה תפרט מלגות אחרות שבהן זכה/זכתה בעבר ו/או שעומדים לרשותו/ה בעת הבקשה;
	ו. לבקשה תצורף תכנית מחקר של עד 500 מילים בעברית או באנגלית;
	ז. הבקשה תכלול התייחסות מפורשת להסכמה לכללים אלו.
	5. תנאים לקבלת המלגה
	א. פרסום דבר הזכייה. מקבלי המלגה ומחקריהם יצוינו בפרסומי המכון, לפי שיקול דעתו.
	ב. ציון דבר הזכייה. במחקריהם/ן שנתמכו על ידי המכון, יציינו המחברים את דבר המלגה בנוסח הבא: "מחקר זה נתמך על ידי מלגה של מכון ש. הורוביץ לקניין רוחני ע"ש ד"ר אמנון גולדנברג בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב".
	ג. דיווח. לא יאוחר משנה לאחר קבלת המלגה, יגיש/תגיש מקבל/ת המלגה דוח של עד 500 מילים בעברית או באנגלית על המחקר שבגינו נתבקשה המלגה, על פרסומים על בסיס זה (שיצורפו), והשימוש במלגה.  המכון עשוי לפרסם את החלק המחקרי מהדוח.
	6. שיפוט הבקשות
	א. ועדת שיפוט.  הוועדה המדעית של המכון תמנה מעת לעת ועדת שיפוט לענייני מלגות, שתורכב ממנהל המכון וחבר/ה נוספ/ת מבין חברי הוועדה האקדמית של המכון.
	ב. השיפוט.  לאחר חלוף המועד להגשת בקשות למלגות, תבחן ועדת השיפוט את הבקשות שמגישיהן עמדו בתנאי ההגשה המפורטים לעיל, ותחליט על חלוקת המלגות לאותה שנה. 
	ג. ניגוד עניינים ומשוא פנים. החברים בוועדת השיפוט לא יוכלו לשפוט בקשות של תלמידיהם. במקרה שתוגש בקשה על ידי תלמיד של חבר/ה בוועדת השיפוט, יוחלף השופט בשופט אחר מבין חברי הוועדה האקדמית.
	ד. אמות מידה. ועדת השיפוט תעניק את המלגה לפי אמת מידה אקדמית, לפי חשיבות המחקר, מקוריותו, ותרומתו הצפויה לקידום הידע בתחום הקניין הרוחני. הוועדה רשאית לשקול מלגות אחרות שעומדות לרשות המבקש/ת לצורך מחקר זה.
	ה. סמכות ושיקול דעת. ועדת השיפוט רשאית להחליט שלא להעניק את המלגות בכלל או במלואן בשנת פעילות מסוימת, ו/או לחלק את המלגות למועמד/ת אחד/ת או יותר.
	ו. סופיות. החלטות ועדת השיפוט הן סופיות, ואינן ניתנות לערעור. 
	ז. פרסום והודעה. החלטות הוועדה על הענקת המלגות יפורסמו, והודעה תימסר לכל המועמדים/ות.
	7. תוקף התקנון
	התקנון אושר על ידי הוועדה האקדמית והוועדה הציבורית של המכון ביום 12.7.15, ועל ידי דקאן הפקולטה למשפטים, פרופ' רון חריס. המכון רשאי לשנות את התקנון לפי החלטה של הוועדות הנ"ל, ובאישור הדקאן או מי מטעמו.
	טופס הגשה – מלגה לתלמידי/ות מחקר באוניברסיטת תל-אביב
	תאריך __________
	לכבוד
	מכון ש. הורוביץ לקניין רוחני ע"ש ד"ר אמנון גולדנברג
	הפקולטה למשפטים
	אוניברסיטת תל-אביב
	הנדון: הגשת מועמדות למלגת מכון ש. הורוביץ למחקרים בקניין רוחני לתלמידי/ות מחקר באוניברסיטת תל-אביב
	1. אני מגיש/ה בזאת בקשה למלגה חד-פעמית מהמכון, בקשר למחקר בנושא _________________________________________________________________________. 
	2. אני תלמיד/ה מחקר לתואר ____________, ב______________ (חוג, מחלקה, פקולטה), באוניברסיטת תל-אביב, בשלב של _______________ (כתיבת הצעת מחקר / כתיבת המחקר / אחר).
	3. המלגה דרושה לצורך ______________________________________________________________________ (מצ"ב מסמכים נלווים, לפי העניין).
	4. מצ"ב המלצת המנחה.
	5. מצ"ב תקציר תכנית המחקר בגינה מבוקשת המלגה, בהיקף של עד 500 מילים (בעברית או באנגלית).
	6. לרשותי עומדות המלגות הבאות (מלגות קיום או מלגות חד-פעמיות):
	א. מלגת ___________________, בקשר למחקרי בנושא ____________________________________________, בסכום של ________, שניתנה ב_________ (תקופת המלגה).
	ב. מלגת ___________________, בקשר למחקרי בנושא ____________________________________________, בסכום של ________, שניתנה ב_________ (תקופת המלגה).
	7. מצ"ב קורות חיים אקדמיים ורשימת פרסומים.
	8. קראתי את כללי המכון בקשר להענקת מלגות, ואני מסכים לכל תנאיהם.
	9. אני מתחייב/ת לציין את דבר המלגה במחקר ובפרסומים המבוססים עליו, בנוסח הבא: "מחקר זה נתמך על ידי מלגה של מכון ש. הורוביץ לקניין רוחני ע"ש ד"ר אמנון גולדנברג בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב".
	   אני מסכים/ה שהמכון יצרף אותי לרשימות הדיוור שלו, לשם הפצה של פרסומי המכון, אירועים ופעילויות אחרות שלו.
	בברכה,
	שם: _____________________ חתימה: _____________
	טל. ליצירת קשר: ________________                   דוא"ל ליצירת קשר: _____________________ 

