המרכז למורשת המודיעין (מל"מ)
אתר ההנצחה הממלכתי לחללי קהילת המודיעין

מלגות קרן ד"ר יעקב ברנדיס לשנת תשע"ז 2017
ע"ש ד"ר אל"מ (מיל ).יעקב ברנדיס ז"ל
לעידוד מצוינות בקרב סטודנטים ששירתו בשירות חובה בחיל המודיעין,
ולקידום הישגים בתחומי לימוד ומחקר של נושאים אקדמיים המהווים חלק או המשיקים
לעשייה המודיעינית
המלגות יוענקו לסטודנטים העונים לקריטריונים הבאים:
.1
.2
.3
.4

שירות חובה בחיל המודיעין ,בעדיפות ליוצאי חטיבת המחקר באמ"ן.
תחומי לימוד :מדעי המדינה ,יחסים בינלאומיים ,ערבית ומזה"ת ,תקשורת ,מדעי הטבע בדגש על
כימיה ומדעי המוח ,ביולוגיה מולקולארית והנדסה גנטית ,פסיכולוגיה ומדעי המחשב.
סיום שנת לימודים ראשונה או שנייה לתואר ראשון בתחומים לעיל.
ממוצע ציונים מ 90-ומעלה ,בשנה"ל הראשונה או בשנתיים הראשונות ללימודים.

גובה כל מלגה – ₪ 5000
כל בקשה המוגשת לקרן תכלול:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

פרטי המבקש (ראה נספח מצורף).
פרטים על המוסד האקדמי ,החוג ושנת הלימוד.
מקום השירות הצבאי ואורך השירות.
תפקיד והישגים בשירות הצבאי.
הצהרה על קבלת מלגה ממקום אחר.
מסמכים רלבנטיים שונים ,כפי שמפורט בנספח המצורף.

בקשות יש להפנות במייל בלבד (של כל החומר המוגש),
עד לתאריך ,1.11.2016
אל :ועדת השופטים ,קרן ד"ר יעקב ברנדיס ,המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) ,מייל

tmlm@intelligence.org.il
המלגות יוענקו בטקס השנתי שיתקיים בחודש ינואר  ,2017במל"מ
אל"מ (מיל ).ד"ר יעקב ברנדיס ז"ל
2016-1950

שירת בזירת המודיעין הטכנולוגי ,בחטיבת המחקר באמ"ן ,וסיים את שירותו הצבאי כראש הזירה
בשנת  .1998יעקב היה מומחה מקצועי ומודיעיני לענייני נשק בלתי קונבנציונלי ,חוקר ,איש אקדמיה
לובש מדים .לאור תרומתו המשמעותית לביטחון המדינה זכה במהלך שירותו בפרסים ובתעודות
הוקרה .בתום שירותו הצבאי המשיך ד"ר יעקב ברנדיס בקריירה ביטחונית ומדעית במשרד הביטחון,
עד יום מותו והוא בן  65בלבד.
הקרן להנחלת מורשתו נועדה להנציח את מלאכת חייו ולעודד את המשך הפעילות וההישגים בתחומי
לימוד ומחקר הרלבנטיים למחקר המודיעיני.

המרכז למורשת המודיעין (מל"מ)
אתר ההנצחה הממלכתי לחללי קהילת המודיעין

ת.ד ,3555 .רמת השרון  ,47134טל03-5497019 .

נספח – טופס הגשת מועמדות לקבלת מלגה – קרן ד"ר יעקב ברנדיס
שם______________________________________________________:
תאריך לידה________________________________________________:
מספר תעודת זהות___________________________________________:
מצב משפחתי_______________________________________________:
שם המוסד האקדמי__________________________________________:
שם המחלקה /החוג__________________________________________:
שנת לימוד________________________________________________:
מקום השירות הצבאי ואורך השירות______________________________:
תפקיד והישגים בשירות הצבאי________________________________:
הצהרה על קבלת מלגה ממקור אחר ,וסכומה________________________:
לטופס הבקשה יש לצרף המסמכים הבאים:
 .1אישור לימודים במוסד האקדמי הרלבנטי ,באחד מהחוגים המצוינים בתקנון.
 .2אישור מהמוסד האקדמי לסכום ראשון לתשלום שכ"ל לשנה"ל הבאה.
 .3המלצה אחת לפחות ממפקד במהלך השירות הצבאי.
 .4המלצת מרצה מהמוסד האקדמי בו סיים הסטודנט לימודי שנה ראשונה או שנייה.
 .5צילום תעודת זהות כולל ספח.
 .6תמונת פספורט.
 .7מסמכים המאשרים את הכנסתם של הגורמים הבאים עפ"י אופן מחייתם:
מגיש הבקשה.
בן/בת זוג (לנשואים בלבד).
הורי מגיש הבקשה (לרווקים בלבד).
שכיר – יש להגיש  3תלושי משכורת אחרונים.
עצמאי – יש להגיש טופס הכנסה ממוצעת נטו לחודש ,מאושר ע"י רו"ח.
מובטל – יש להגיש אישור עדכני מלשכת התעסוקה ואישור מהמוסד לביטוח לאומי על
גובה קצבת האבטלה.
 .8מסמך המוכיח אם התקבלה מלגה נוספת וסכומה.
 .9ניתן לצרף ,בנוסף ,כל מסמך רלבנטי אחר ,כגון :המלצות נוספות ,תעודות הצטיינות
מהצבא ומהאקדמיה ,מסמכים המעידים על התנדבות בקהילה וכד'.
 .10את הבקשות יש להגיש במייל בלבד ,עד ה 1-בנובמבר  2016לכתובת המייל
tmlm@intelligence.org.il

