
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 4102פברואר 

 
 14/1' מס:  קול קורא

 
 להגשת מועמדות למלגות דוקטורט באקולוגיה ימית של שמירת טבע באגן הלבנט 

 
 לתואר שלישיאו עתידים להתחיל את לימודיהם לתואר שלישי בשנתם הראשונה התוכנית מזמינה הגשת מועמדויות למלגות לתלמידים הלומדים 

  .ה"באחד ממוסדות המחקר וההשכלה הגבוהה המוכרים בישראל בשנת הלימודים תשע , במסלול הרגיל

התקבל כתלמיד מן המניין ללימודי ש לכל תלמיד ,לשנה( בכפוף לשער הדולר)₪  24,111שנים בגובה   2לפרק זמן של  התוכנית תעניק עד ארבע מלגות
 . (גם במידה ותכנית הלימודים נמשכת מעבר לארבע שנים) הדוקטורט במוסד הלימודים בו הוא למד
 (.ינג'מאצ) 01%המלגות מותנות בהשתתפות מוסדית של 

 למשך ארבע שנים , בכפוף לתנאים, המלגות תחודשנה בסכום זהה
 : ובאות לעודד מחקר אשר יתמקד באחד או יותר מהתחומים הבאים, המלגות הן אישיות למקבלי המלגה

 השפעת שינויים אנתרופוגניים בתנאים סביבתיים  על רמות ההזנה הגבוהות בשרשרת המזון –התיכון  אקולוגיה בים. 

  מגוון ביולוגי ושרותי מערכות אקולוגיות באגן המזרחי של הים התיכון בסביבה המשתנה במהירות -מגוון מינים בים התיכון. 

  המבנה של מערכות אקולוגיות ושירותיהן תוך יישום גישה ניסוייתבחינת השפעת מינים פולשים על  –מינים פולשים בים התיכון. 

  תוך יישום ( עמוקה)השפעת מפעלי ההתפלה על מגוון המינים והמערכות האקולוגיות השוכנות בסביבתם הקרובה והרחוקה  –התפלת מי ים
 .גישה ניסויית

 
 .שעמדו בקריטריונים המפורטים להלןתלמידים יהיו זכאים למלגה אחת בלבד במסגרת הלימודים לתואר ובתנאי 

 
י המנחה "להגיש תוכנית מחקר קצרה שתאושר ע, בשלב השני, תבחר קבוצת איכות שתתבקש, מתוך כלל המועמדים שיציגו מועמדותם לתכנית

 .  י ועדה אקדמית חיצונית שתחווה את דעתה המקצועית ותעביר הלאה את מסקנותיה"תוכנית זאת תבחן ע. הפוטנציאלי
 .לק מהמועמדים ידרשו לעמוד בראיון אישי ח
 
 

 :קריטריונים עיקריים לשיפוט

 .איכות אקדמית של המועמדים והצעת המחקר .א

  .רלוונטיות הצעת המחקר המוצע לנושאי התוכנית לעיל .ב

 (.ראו סעיף תרומה חברתית)התאמת המועמד לתוכנית  .ג

 
בנושא שמירת הטבע והמגוון הביולוגי בים  בקהילה או במערכת החינוך של עבודה ם כל חודש במהלך שנת הלימודיםמלגאים יהיו מחויבים לשעתיי

 .עבודה עם בני נוער וילדים וכדומה, התיכון עבודה זו תוכל לשלב הרצאות לציבור
 .דעיתח  התקדמות שנתי  למרכז התוכנית ולוועדה המ"מלגאים יהיו מחויבים להשתתף בכנס שנתי בו יציגו את התקדמות עבודתם ובדו

 .דרישות מפורטות ימסרו לסטודנטים שידרשו להגיש תוכנית מחקר

ס מודפ וכן עותק אחד PDFאו  WORDבמתכונת של קבצי   אלקטרוניתלמידים אשר ברצונם להגיש מועמדותם מתבקשים לשלוח בקשה בדואר 
  .שיישלח בדואר

 
 

 :את הפריטים הבאים( בשפה האנגלית בלבד)ההצעה תכלול 

 .שני עמודים מודפסים -חייםקורות  .1

 .(אם יש)רשימת פרסומים  .2
 .נושא המחקר הנבחר מתוך רשימת הנושאים הכתובה למעלה .3

 .פרטים על השכלה כולל גיליון ציונים מתואר ראשון ושני .4

 .שתי המלצות מחברי סגל אקדמי בכיר המכיר את המועמד ועבודתו האקדמית  .5
 .ל"המוכרים להשכלה גבוהה בארץ או בחוההמלצות יכולות להיות מאחד המוסדות 

 .אחת מההמלצות חייבת להיות ממנחה עבודת הדוקטורט

 מועמדים אשר יעברו לשלב השני ידרשו להגיש תקציר של הצעת המחקר. 
 

 
 .הענקת המלגות תעשה בכפוף לאישור הרשות ללימודים מתקדמים

 
 

, אוניברסיטת חיפה,  תכליתי -בניין רב, רני'ש צ"ס למדעי הים ע"ביה, הילה היינמן עבור: לכתובת הבאה 41.12.4102את הפניות יש להעביר עד לתאריך 
 ..ilhhanoon@univ.haifa.ac : ל"ולדוא. 40910מיקוד 
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