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 לכבוד
 ראשי חוגים הפקולטה למדעי הרוח

 ר ועדות דוקטורט  הפקולטה למדעי הרוח"יו
 חברי הסגל האקדמי בפקולטה למדעי הרוח

 לראשי החוגים במדעי הרוח. מ.ע
 כ א ן

 
 

 ,שלום רב
 

 ש נתן רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי מדעי הרוח "מלגות ע: הנדון
 (א"כמחזור ) ז"תשע-ה"תשע

 
ש נתן רוטנשטרייך "ע 'כת תעניק מלגות במסגרת מחזור "ות-המועצה להשכלה גבוהה

 .לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי מדעי הרוח

מטרת המלגה לעודד סטודנטים מצטיינים לפנות ללימודי התואר השלישי בתחומי מדעי הרוח 
ובכך ליצור תנאים לסיום מוצלח של הדוקטורט  ,ולאפשר להם להקדיש את מלוא זמנם ללימודים

 . (שנים 4עד , במקרים חריגים)שנים  3בזמן של 
 

 .מועמדים 01כל אוניברסיטה רשאית לשלוח עד 
₪  40,000מזה , (ה"במחירי תשע)משך שלוש שנים ב, ח לשנה"ש 80,000 ות יעמוד עלמלגהגובה 

 . יטההאוניברסי "עלשנה ₪   40,000 -ת ו"לשנה הקצבת ות
מטעם הרשות ללימודים  ההצטיינותתלמיד אשר יזכה במלגה זו לא יהיה זכאי לקבל את מלגת 

 .אין כפל מלגות ,מתקדמים
 

 :הליך הבחירה 
, (ר הוועדה"יו)ים מתקדמים בחירת המלגאים תעשה בידי ועדה אקדמית שתורכב מהדיקן ללימוד

 . דיקן הפקולטה למדעי הרוח ושלושה חברי סגל בכירים מהפקולטה למדעי הרוח
הוועדה תבחר בשני הזוכים  ובשמונה סטודנטים שיהיו ברשימת המתנה על בסיס קריטריונים 

נתה אחראי מטעמה שיבחן את הליכי בחירת ית מ"ות. שוויוניים ועל בסיס מצויינות אקדמית
מועמדים מהאוניברסיטה ואת נתוני המועמדים המוגשים והוא זה שימליץ לאוניברסיטה על ה

לאשר חלק מן המועמדים או א ת הסמכות ל"לאחראי מטעם ות. רשימת הזוכים הסופית בכל שנה
 . להחליפם במועמדים מרשימת הרזרבה בהתאם לשיקול דעתו המקצועית

ת רשימה שמית ופרטים על "מתקדמים לות לאחר החלטת הוועדה תעביר הרשות ללימודים
 . הסטודנטים הזוכים

 
 :קריטריונים לבחירת הזוכים

 :על המועמדים לעמוד באחד מהתנאים הבאים

ה תכנית דוקטורט תוך /מאוניברסיטה בארץ  שהגיש .M.Aתואר  המועמדים יהיו בעלי .1

מועמידם שאין בידיהם . .M.A -אישור עבודת היום קבלת שנתיים ולא מעבר לשנתיים מ
 .רצף לימודים לא יוכלו לגשת למלגה זו

בשני המקרים . אושרה שלהםבמסלול הישיר לדוקטורט שתכנית הדוקטורט ם סטודנטי .2
י "אישור תכנית הדוקטורט תהיה לא יותר משנה לפני בחירתו של המועמד ע

 .האוניברסיטה
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 :מקבל המלגה מתחייב כלפי האוניברסיטה
 4 תוךד ובאישור מיוחרק במקרים חריגים ) לסיים את עבודת המחקר תוך שלוש שנות המלגה .א

.(ממועד זכייתו במלגהלכל היותר שנים   
                ב. לא לעבוד לשם הכנסה, למעט עבודה של עזרה בהוראה באוניברסיטה ואף זאת באישור

ממנחה עבודת הדוקטורט ובהיקף שלא יעלה על 2 שעות הוראה שבועיות למשך שנתיים בלבד.  
 או , קופה של ששה חודשיםלכל הפסקה בעבודת המחקר לת, לבקש את אישור האוניברסיטה . ג 
.ליותר משנה אחת ת המחקרהפסקת עבוד תאשרהאוניברסיטה לא    
 

 :אופן ההגשה
תיקי מועמדים יעברו בשלב  .אין להפנות סטודנטים לרשות ללימודים מתקדמים בגין מלגה זו

 . הראשוני לפקולטה למדעי הרוח
עותקים מודפסים  7-מתבקשים להמליץ על מועמדים מתאימים בצירוף החומר הבא ב  וגיםהח

 :בצירוף החומר הבא, (כל עותק ימצא בקלסר נפרד המכיל את כל המידע המבוקש)

 ב"טופס בקשה מצ .1

תוך ציון התארים והאם ) כולל ציוני סיום תואר ראשון ושני ועבודת הגמר קורות חיים .2
 (.'פרסים וכד, או בהצטיינות יתירה, הוענקו בהצטיינות

או אישורי זכאות לתואר יש להגיש גליונות ציונים מהתואר הראשון השני והשלישי )
 .(וכן העתקי תעודות ציון משוקלל וציון תזה המכילים

 .אישור הצעת המחקר .3

 (.אם יש)רשימת פרסומים  .4

ומתו הצפויה מקורותיו ותר, כולל הנושא וחשיבותו, תאור הצעת המחקר לדוקטורט .5
 (.עמודים  3-5)לתחום 

 מכתב אחד ממנחה העבודה ושתי המלצות)שלושה מכתבי המלצה מפורטים ומנומקים  .6
מקוריותו , חשיבותו המדעית, בהמלצה יש לכלול מידע אודות תחום המחקר(. נוספות

 המועמדיםהאקדמיים של  וחדשנותו כמו כן להתייחס להישגים
 . למיד כדוקטורנט אישור המוסד על קבלת הת.   7

לתשומת לבכם נודעת חשיבות עליונה לתוכן ההמלצות ולנימוקיהן והם יהוו גורם בעל משקל * 
 . בהחלטות הוועדה

 
, לפקולטה למדעי הרוח 4210 באפריל 01 רביעי לא יאוחר מיוםאת הבקשות על החוגים להעביר 

 .מועד זהמעבר ל ההארכ תתאפשרלא .  לידי פנינית טל 2114חדר  12קומה 
אין להגיש  -נטולי מסמכים ונטולי המלצות, קרי)הפקולטה והרשות  לא יקבלו  תיקים בחוסר 

 (תיק שאינו מלא בכדי שההגשה לא תפסל
 
 

 ,בברכה
 
 

 ואן'סיגלית רג
 ראש מנהל הרשות ללימודים מתקדמים

 
 

 :העתק
 רקטור, י'דוד פרג' פרופ
 דיקן ללימודים מתקדמים, יצחק הרפז' פרופ
 דיקן הפקולטה למדעי הרוח, ראובן שניר' פפרו

 ראש מנהל הפקולטה למדעי הרוח, מר אהרון רפטר
 מלגות לתואר שלישי ראש מדור, מוריאל בורג' גב
 הפקולטה למדעי הרוחש דיקן "רל, טל פנינית' גב
 הפקולטה למדעי הרוח, הילית שיינבוקס' גב


