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  פוסט דוקטורנטים במדעי החברהמלגות להתכנית ל
  מיסודה של האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך

  

  תיאור התכנית ורקע כללי  .א
  התכנית היא פרי יוזמתה הברוכה של האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך, ומופעלת בברכתה.

  
  ת התוכניתומטר
ולאפשר להם להתמסר להשתלמות  לבישרא במדעי החברה מצטייניםצעירים לקדם חוקרים   .א

  .שתוביל לעצמאות מחקרית ומקצועית
-באמצעות עידוד ההשתלמות של פוסטעי החברה בארץ משמעותית לקידום מד לתרום תרומה  .ב

מצופה מהמועמדים שישתלבו במערכת לכן,  .דרךדוקטורנטים בנושאי מחקר חדשניים ופורצי 
 דוקטורט.-האקדמית בארץ לאחר תקופת הפוסט

ר מובילים מן השורה קחשוף חוקרים בתחילת דרכם האקדמית במדעי החברה למוסדות מחל  .ג
  הראשונה, בעיקר בחו"ל. 

  
  הנכללים בתוכנית: התחומים 
אנתרופולוגיה, גיאוגרפיה חברתית,   :)בית-(לפי סדר האלףנכללים בתוכנית, לרבות מדעי החברה כל תחומי 

סוציולוגיה, עבודה משפטים, ציבורי, מנהל עסקים,  מנהל מדינה,יחסים בינלאומיים, כלכלה, מדע ה חינוך ,
 .ומדעי המידע תקשורת  קרימינולוגיה, פסיכולוגיה, סוציאלית,

  
  מסלולים

  התכנית תכלול שני מסלולים כלהלן:
   דולר לשנה למלגה (מסלול א') 50,000-40,000דוקטורט להשתלמות בחו"ל. -מלגות פוסט  .א
 למלגה (מסלול ב') דולר לשנה 20,000 –מות בארץ.  דוקטורט להשתל-ת פוסטומלג  .ב

  
  משך המלגות

   .וזמינות תקציבית החלטת הוועדה, בהתאם לבקשת המועמד/ת תייםאו לשנה המלגות תינתנה לשנ
  

  מס' המלגות 
  .)בשני המסלולים יחד( דוקטורט-פוסטמלגות  8עד  6 מדי שנה יוענקו

 
  זכאות להגשה

תלמיד משתלם דוקטורנט הוא -דוקטורנטים במדעי החברה. פוסט- פוסטתמיכה בלתוכנית זו מיועדת 
ההשתלמות תיעשה באמצעות . בשנים הראשונות לאחר קבלת תואר "דוקטור" במוסד להשכלה גבוהה 

  דוקטורט.-לתקופת הפוסט מועמדהאת  הנחותמנחה שהביע את הסכמתו ל
רט עד למועד האחרון להגשת שהגישו את הדוקטומועמדים רק רשאים להגיש בקשות לקרן   א.

עבודת אישור מאז תאריך נתיים מש שלא עברו יותר) ו2015 אוגוסטב 17לתכנית (בקשות 
  הדוקטורט. 

                      דוקטור עד מועד תחילת תקופת המענק.לתואר זכאות הזוכים במלגה יידרשו להציג אישור על   ב.
ע"י המל"ג ו/או מתוקצב  ו תואר שלישי במוסד המוכרהתכנית מיועדת לחוקרים ישראלים שסיימ . ג

לחילופין, לחוקרים שסיימו תואר שלישי בחו"ל, מעוניינים להשתלב במערכת ע"י ות"ת; 
דוקטורט במוסד המוכר ע"י המל"ג ו/או -ההשכלה הגבוהה בארץ ולהשתלם במסלול הפוסט

  מתוקצב ע"י ות"ת.
  . במוסד אקדמי או היה חבר סגל בעברו חבר סגל מי שהינלא תתקבלנה בקשות בתוכנית זו מ.  ד
ניסיון קודם בהנחיית  /יבעל /יםפעיל /יםלהיות חוקר /יםחייבדוקטורט -בפוסט /ים.  המנחהה

   דוקטורנטים. 
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לשם השתלמות אצל מדריך עבודת דוקטורלית - הפוסטמלגה ה.  בשום מקרה לא תוענק ו
  י הדוקטורט.הדוקטורט או במוסד בו השלים התלמיד את לימוד

  למלגה זו. התמחות קלינית בפסיכולוגיה לא מונעת הגשת בקשהז.  
לא יוכלו להגיש (בכל שלב) שנדחו ועמדים מ. ח. כל מועמד רשאי להגיש בקשה אחת בלבד

  .מועמדות פעם נוספת
  

  בקשות חריגות תשקלנה לגופן.
  

  הבקשה למלגה תוגש בעברית ותכלול את הדברים הבאים:
 .דוקטורט- תמצית של המחקר המוצע בתקופת הפוסט  .א
דוקטורט. המכתב יבטא את העניין של המנחה לקבל -תקופת הפוסטאישור של המנחה ל מכתב  .ב

  .דוקטורט-פוסטה להשתלמותאת המועמד 
 ורשימת פרסומים של המנחה. קורות חיים  .ג
 תקציר של עבודת הדוקטורט.  .ד
(כולל מאמרים, ספרים, ספרים שערך, מענקי מחקר, קורות חיים ורשימת פרסומים של המועמד   .ה

 .בכנסים, וכל דבר שיכול להעיד על ההישגים האקדמיים של המועמד)הרצאות 
 מכתבי המלצה שישלחו ישירות לקרן. שני. ו

   .בהמשך המסמךהנחיות מפורטות להגשת הבקשה 
 

  הגשת מועמדות
ע"י המוסדות בהם קיבל החוקר את תואר במסלול א' , תהיה באמצעות המוסד בארץ הגשת המועמדים

   .דוקטורט-ע"י המוסד בו מתכוון המועמד להשתלם בתקופת הפוסט ובמסלול ב' הדוקטור
  

  קריטריונים לבחירת הזוכים במענק
  .מצטיינים במיוחדבמדעי החברה, המלגות מיועדות לחוקרים צעירים 

 בעבראקדמיים הישגים כפי שעולה מהצטיינות אישית של המועמד (הם לבחירת המועמדים  ניםהקריטריו
לתרומה של המועמד הפוטנציאל דוקטורט ו-הפוסט תקופתלתכנית מחקר יכות א, ומכתבי ממליצים)

   .בתחומומדעית 
  . בתחום יםובילכמהמוסד בו אמורה להתבצע ההשתלמות  ושל /יםם של המנחהמעמדגם יילקח בחשבון 

  בחשבון פיזור תחומי, תוך שאיפה לקדם את מגוון התחומים במדעי החברה.יילקח כמו כן, 
  

  קבלת מלגות ממקורות אחרים
     כפוף למגבלות הבאות:ובנוספות במקביל למלגה הניתנת  דוקטורט-פוסטמלגות התוכנית מאפשרת קבלת 

  דולר לשנה   60,000ה"כ המלגות מכל המקורות לא יעלה על ס  - חו"ל) דוקטורט ב-פוסטמסלול א'  (
  דולר לשנה   30,000לא יעלה על   מקורותסה"כ המלגות מכל ה  -   בארץ)  דוקטורט-פוסטמסלול ב' (

  
  

  ת ההשתלמותנוספת בתקופעבודה 
, יקדיש את כל זמנו לעיסוק במחקרו ובתקופת ההשתלמות לא יעסוק בעבודה נוספתמתחייב כי המלגאי 
  שעות שנתיות. 4בתשלום בהיקף שלא יעלה על אקדמית הוראה  למעט

  
  
  גאי במערכת האקדמית בארץ. מצופה כי עם תום תקופת ההשתלמות ישתלב המל

  
***  
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  הנחיות להגשת בקשה   .ב
  

המלגות יינתנו  ., תשובות יינתנו בתחילת אפריל2015 אוגוסטב 17הבקשה הוא המועד האחרון להגשת 
  2016/17 – זלשנת הלימודים תשע"

  ההגשה תתבצע בשני שלבים: טופס הרשמה ובקשה מלאה.

באמצעות המערכת המקוונת באתר  לאה) תוגש(טופס הרשמה וטופס הבקשה המכולה הבקשה 
  בשלבים; יציאה מהטופס ללא שיגורו אינה שומרת את המידע.  ההרשמהטופס את . לא ניתן למלא הקרן

על גבי הבקשה מספר את . יש לציין , מספר משתמש וסיסמאבתום תהליך ההרשמה ינתן מספר הבקשה
 .גם לדוא"ל של רשות המחקר שנבחרה בהרשמההודעה תישלח  .ובכל פניה לקרן טופס הבקשה המלאה,

 הטופס ימולא בעברית, את הקבצים ניתן למלא בעברית או באנגלית.

  חלקי טופס ההרשמה:
כאשר הבקשה.  המוסד בארץ באמצעותו תוגשיש לבחור מתוך הרשימה את  – רשות המחקר .1

בהם ההשתלמות ההשתלמות תהיה בארץ המוסד המגיש יהיה זה שבו תתבצע ההשתלמות, במקרים 
  תתבצע בחו"ל הבקשה תוגש באמצעות המוסד בו התקבל תואר הדוקטור.

שורות טקסט. כדי למנוע שיבוש בנושא  2עד  –ובאנגלית בעבריתהמחקר בתקופת ההשתלמות, נושא  .2
  הבקשה, אין לכלול סימנים מיוחדים. 

החוקר,  פרטי. רות)ספ 9( זיהוי החוקר נעשה על ידי מספר תעודת הזהות המלא – החוקר המגיש .3
המזוהים ע"י המערכת, יופיעו כפי שהם מופיעים בבסיס הנתונים של הקרן.  יש לעדכן ולהשלים את 

 חוקרים השייכים למוסדות בהם יש מספר קמפוסים יבדקו ויעדכנו את הקמפוס המתאים. כל הפרטים.

  :הצעת המחקר המלאה
המסך מא שנתנו עם הגשת טופס ההרשמה. יש להיכנס לאתר הקרן באמצעות מספר המשתמש והסיס 

  מחולק לארבעה חלקים:
 .פרטי הבקשה כפי שמולאו בעת ההרשמה .1
 מידע נוסף: .2

 (שנה או שנתיים) מספר שנים מבוקש 
  השתלמות במוסד בארץ/בחו"ל –מסלול המימון 
  הממליצים שיעבירו מכתבי המלצה לקרןשני פרטי 
 מוסד הדוקטורט 
 דוקטורט- מוסד הפוסט 
 (ניתן לכלול יותר ממנחה אחד) דוקטורט-לפוסט /יםשם המנחה 

דוקטורית בארץ -טשני סוגים של טפסים, אחד עבור השתלמות פוס טופס הבקשה המלאה.  ישנם .3
המתאים טופס הבקשה את  download)(והשני עבור השתלמות פוסט דוקטורית בחו"ל. יש להוריד 

לאחר מילוי הטופס יש . טפסים והנחיות")(ניתן למצוא את הטפסים גם באתר הקרן תחת " ממסך זה
 ) במסך זה. הטופס כולל:uploadלהעלותו (

 פרטים על הדוקטורט  -
 פרטים על ההשתלמות  -
במקרים בהם ההשתלמות תתבצע בחו"ל יש למלא פרטים על בני משפחה שיצטרפו לשהייה  -

 בחו"ל
 תקציר עבודת הדוקטורט (עמוד אחד) -
 עד שני עמודים –תמצית המחקר המוצע בתקופת הפוסט  -

 :אותן יש להעלות צרופות שלוש .4
 קורות חיים ורשימת פרסומים של המגיש -
 /יםקורות חיים ורשימת פרסומים של המנחה -
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לקבל את  /יםעניין של המנחההאת  המכתב יבטא. דוקטורט- טהפוס /ימכתב אישור ממנחה -
 דוקטורט. -המועמד להשתלמות הפוסט

  
  שתלם לחזור לארץ בתום ההשתלמות.בנוסף יש להצהיר כי בכוונת המ

  

  מכתבי המלצה

משויך ה הדוקטורט ואחד מחוקר שאינו חמכתבי המלצה: אחד מהם ממנ שנייש לדאוג שיועברו לקרן 
  .דוקטורט)- (אין לכלול מכתב המלצה ממנחה הפוסט שבו נכתב הדוקטורטמוסד ל

  

  israkeren@isf.org.il: דוא"לישירות לקרן לאת מכתבי ההמלצה יש לשלוח 
  

  החוקרים מתבקשים להקפיד על מילוי מדויק של הפרטים המבוקשים ולהגיה בקפדנות
 את כל הטקסט. הקרן לא תוכל לטפל בבקשה אשר תוגש ברשלנות או שלא לפי ההנחיות.

  


