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 א"ז תמוז תשע"ט 
 2011יולי  18 

 לכבוד
 רי ועדות דוקטורט "יו, ס"ראשי ביה;ראשי חוגים

 הפקולטה למדעי הטבע
 רני'ש צ"ס ללימודי ים ע"ביה

 הפקולטה לרווחה ובריאות
 ס לבריאות הציבור"ביה

 החוג למערכות מידע, החוג לפסיכולוגיה, הפקולטה למדעי החברה
 י טבע וסביבהס לניהול החוג לניהול משאב"ביה

 כ  א  ן 
 

 

 , שלום רב

 'מחזור א – ב"תשע –קרן מתנאל  –מלגות לדוקטורנטים מצטיינים : הנדון

 םבסטודנטי מלגות שמטרתן עידוד ותמיכה 6מודיעות על הענקת  מתנאל אוניברסיטת חיפה וקרן 

 .במוסד( דוקטורט) שלישיהתואר חלו לימודי היב "ל תשע"שבשנה םמצטייני

 אקונומי נמוך אשר גדלו באזורי-בעלי רקע סוציו ם מצטייניםות במתן המלגות לדוקטורנטיתנתן עדיפ

 . הפריפריה

 

 :בתחומי הלימוד הבאים מועמדים ללימודי דוקטורטרשאים להגיש בקשות 

 ביולוגיה של האדם
 

 בריאות הציבור

 ביולוגיה אבולוציונית וסביבתית
 

 החוג לפסיכולוגיה

 ביולוגיה ימית
 

 ות נפש קהילתיתבריא

 ימיים-גיאו מדעים 
 

 הפרעות בתקשורת

 ציוויליזציות ימיות
 

 גרונטולוגיה

 נוירוביולוגיה ואתולוגיה

 

 
 סיעוד

 מתמטיקה
 

 עבודה סוציאלית

 מערכות מידע
 

 פיזיותרפיה
 

 מדעי המחשב
 

 ריפוי בעיסוק
 

 

 : מטרות המלגה

ובכך  בתחומים שפורטו לעילקים העוסלמקד תשומת הלב של דור החוקרים הבא בנושאים  .1

 .  באוניברסיטאות בכלל ובמדינה בפרט תחומים אלולקדם 

לאפשר לדוקטורנטים מצטיינים בתחומים שצויינו להקדיש את מלוא זמנם  .2

ללימודיהם ובכך לקצר את משך לימודיהם לקבלת התואר וליצור עתודה של אנשי 
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ום פערים חברתיים במדינת אקדמיה שתשקיע זמנה וכשרונה במחקר שיתרום לצמצ

 .ישראל

 לקהילה  ולתרום לפנות ללימודי תואר שלישי מצטיינים מהפריפריה לעודד סטודנטים  .3

 

 : גובה המלגה

 :לפי החלוקה הבאה₪ 192,000 

 ₪ 48,000( 'תלמיד מחקר שלב א)שנה הראשונה ב

 ₪  48,000( כשהצעת המחקר מאושרת)בשנה השניה 

 ₪   48,000בשנה השלישית  

 ₪  48,000ובשנה הרביעית 

 השנים הראשונות ללימודיהם 3-לל "מלגת שכ יםהסטודנט ובנוסף יקבל

 

 מטעם הרשות  ההצטיינותלקבל את מלגת  לא יהיה זכאי תלמיד אשר יזכה במלגה זו
 . אין כפל מלגות.  ללימודים מתקדמים

 

 : הקריטריונים להגשת המועמדות

 .לימודיובשנה הראשונה ל' שלב א, תלמיד מחקר .1

  .(ל"במקרים חריגים גם מחו)מאוניברסיטה בארץ M.S.C    M.A /המועמדים יהיו בעלי תואר .2

 : וכלפי קרן מתנאל ת כלפי האוניברסיטה/ת מתחייב/עם אישור המלגה המלגאי .3

 .שנות המלגה 4לסיים את עבודת המחקר תוך  .1

 4ף שלא יעלה על למעט עזרה בהוראה באוניברסיטה בהיק, לא לעבוד לשם הכנסה נוספת .2

 חברתיות בקהילה שבהם הם מעורבים –או קידום יוזמות חינוכיות /ו, שעות הוראה בשבוע

 . והרשות ללימודים מתקדמים ואף זאת באישור בכתב ממנחה עבודת הדוקטורט

. לבקש אישור האוניברסיטה לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של ששה חודשים או יותר .3

 . האוניברסיטה לא תאשר הפסקת לימודים ליותר משנה אחת

 .שנתי שייערך ביוזמת הנהלת קרן מתנאלביום עיון ארצי יטול חלק פעיל ל .4

 
 :מתנאלעם אישור המלגות מתחייבת  האוניברסיטה כלפי קרן  

 . ת על חשבון המלגה/ק את המלגאילא להעסי .1

בדרך , ת את הספרות המקצועית ואת כלי המחקר הדרושים/להעמיד לרשות המלגאי .2

 .שתאפשר ניצול אופטימלי של שנות המחקר
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 : 'כל שנה עד תחילת סמסטר ב מתנאלתעביר לקרן   הרשות ללימודים מתקדמים

מכתב הערכה והמלצה לגבי המשך ח זה יצורף  "לדו. המלגאי התקדמותח פעילות לגבי "דו .1

 . המלצת הרקטור תשמש אסמכתא להמשך קבלת המלגה. קבלת המלגה לשנה נוספת

 . הודעה מפורטת על עמידת האוניברסיטה והמלגאי בכל תנאי המלגה המפורטים בתקנון .2

 

כל עבור , בסוף שנת לימודים את חלקה במימון המלגה בגין השנה כולה, ח תעביר הקרן "על סמך הדו

 . שנות המלגה 4האוניברסיטה תאשר את העברת כספי המלגה במשך . שנמצאו זכאים המלגאים

 
, אל הרשות ללימודים מתקדמים עותקים 10 –ב מ "לחהמועמדים מתבקשים להעביר את החומר הבא 

 :(לא תתקבלנה פניות באיחור)  2011 ספטמבר 11עד יום  2504חדר , 25קומה 

 טפסי בקשה .1

 . המתאר את עבודת מחקרו המתוכננת לתקופת המלגהמכתב המועמד  .2

 (.  אחד מהמכתבים יהיה ממנחה עבודת הדוקטורט)שני מכתבי המלצה  .3

 
 . מיםי הדיקן ללימודים מתקד"בחירת הזוכים תעשה על ידי ועדה מקצועית אשר תמונה ע* 

 . הבחירה תאושר   על ידי קרן מתנאל

 . ם העונים על הקריטריוניםאנא העבירו מידע זה בדחיפות אל התלמידי

 . בתודה על שיתוף הפעולה

 

 

 ,בברכה

 

 ואן'סיגלית רג

 ראש מינהל הרשות ללימודים מתקדמים

 

 :העתק

 נשיא, אהרון בן זאב' פרופ

 רקטור, י'דוד פרג' פרופ

 דיקן ללימודים מתקדמים, יצחק הרפז' פרופ

 מזכיר אקדמי, שושי לנדמן' גב

 

 תנאל בישראלנציג קרן מ, בוגניםאמי ר "ד

  מתאם קרן מתנאל באוניברסיטת חיפה , ריאל מלכהגבמר 


