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 לכבוד 
 ראשי חוגים

 ר ועדות חוגית לתואר שלישי"יו
 לראשי החוגים. מ.ע

 כ א ן
 

 ,שלום רב
 

 –  מהפריפריהלדוקטורנטים מצטיינים לבציון ' ש פרופ"עמלגות  -קול קורא : הנדון
 ח"תשע-ו"נים תשעלש ב"מחזור י

 

 נחמיה ' ש פרופ"בתכנית המלגות ע ב"יהמועצה להשכלה גבוהה  מודיעה על פתיחת מחזור 
 . אקונומי נמוך אשר גדלו באזורי הפריפריה-לדוקטורנטים מצטיינים בעלי רקע סוציו,ל "לבציון ז

 
תוך עידוד , ימטרות התכנית לעודד סטודנטים מצטיינים מהפריפריה לפנות ללימודי התואר השליש

קיצור משך זמן לימודיהם לתואר השלישי ועידודם להשתלבות בעתיד בסגל , המצוינות האקדמית
 . האקדמי במדינת ישראל

 
 . ת"ר ות"מלגאים על ידי ועדה מיוחדת שתמונה על ידי יו 11מדי שנה ייבחרו עד 

  .מלגות 2לאוניברסיטת חיפה הוקצתה מכסה של 
 .ומיקום פריפריאלי טריונים של מצוינות אקדמיתהמועמדים ייבחרו לפי קרי

מקום  ; ב"סטודנט מהפריפריה ייחשב מועמד שלמד באחת מהחטיבות העליונות כמפורט בנספח מצ
מועמד . שנות תיכון באחד מהיישובים בנספח 3שנות לימוד בבית ספר בדגש על  15מגוריו במהלך רוב 

ים משכנעים שאכן התחנך בפריפריה חברתית כלכלית של שאינו עומד בקריטריונים אלו אך יש לו נימוק
  . המדינה יוכל להגיש מועמדותו בצרוף מכתב קצר המנמק זאת

 
 : סכומי המלגות

 25,511מזה , (ה"במחירי תקציב תשע) שנים אקדמיות 3ח לשנה למשך "ש 25,511כל מלגה הינה בסך של 
 .,גבוההמתקציב המועצה להשכלה ₪  11,111-האוניברסיטה וח "ע

 .  ח לכיסוי הוצאות מחקר"ש 11,111לרשותו של כל מלגאי סכום שנתי של האוניברסיטה בנוסף תעמיד 
 

 : תנאים לבחירת מועמדים
שהתקבל (   ל"או בחו)ת תואר שני מאוניברסיטה מוכרת בארץ /בעללהיות  ת למלגה/המועמדעל . 1

תואר או התקבל למסלול ישיר לא יותר משלוש שנים מאז קבלת הדוקטורט תוך ללימודי ה
ה של /בשני המקרים אישור תכנית הדוקטורט תהיה לא יותר משנה לפני בחירתו .לדוקטורט

 .י האוניברסיטה"ת ע/המועמד
 . אקונומי נמוך שגדלו בפריפריה-כמועמדים יוגשו סטודנטים מצטיינים בעלי רקע סוציו. 5
 :ת כלפי האוניברסיטה/ת מתחייב/איהמלג. 3
 . ה במלגה/שנים ממועד זכייתו 4יים את עבודת המחקר תוך שלוש שנות המלגה או לכל היותר לס( א)
ואף זאת באישור בכתב ממנחה , ת חיפהלמעט עזרה בהוראה באוניברסיט, סהלא לעבוד לשם הכנ( ב)

  .שעות הוראה שבועיות 4עבודת הדוקטורט ובהיקף שלא יעלה על 
. כל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של ששה חודשים או יותרל, לבקש את אישור האוניברסיטה( ג)

 . ליותר משנה אחתעל המחקר האוניברסיטה לא תאשר הפסקת עבודה 
  :ת"האוניברסיטה מתחייבת כלפי ות.   4
  .ת על חשבון המלגה/לא להעסיק את המלגאי( א)
ניצול  בדרך שתאפשר ת כלי המחקר הדרושיםת את הספרות המקצועית וא/להעמיד לרשות המלגאי( ב)

 . של שנות המחקר יאופטימאל
לשנה למשך שלוש שנים לכיסוי ה "עבמחירי תקציב תש)ח "ש 11,111ת /להעמיד לרשות המלגאי( ג)

, ציוד ומחשוב, תוכנה, לכנסים או לצורך שיתוף פעולה במחקר נסיעות, צילומים: כגון)הוצאות מחקר 
 (. פרסום והוצאה לאור
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 : בצירוף המסמכים הבאים, (ב"מצ)פס הבקשה והמועמדים מתבקשים להגיש את ט
תוך ציון התארים והאם הוענקו )קורות חיים כולל ציוני סיום תואר ראשון ושני ועבודת הגמר  .1

 (.'פרסים וכד, או בהצטיינות יתירה, בהצטיינות
המכילים ציון זכאות לתואר  יש להגיש גליונות ציונים מהתואר הראשון השני והשלישי או אישורי

 .וכן העתקי תעודות משוקלל וציון תזה

 .ת"התחייבות המועמד על קיום התנאים בהתאם לתקנון ות .5

 (.אם יש)רשימת פרסומים  .3

יגישו תקציר , מועמדים שהתקבלו למסלול הישיר לדוקטורט. M.Scאו  MAתקציר עבודת  .4
 (.עמוד אחד עד שניים)הישגיהם במחקר 

-3)מקורותיו ותרומתו הצפויה לתחום , כולל הנושא וחשיבותו, מחקר לדוקטורטהצעת ה תקציר .2
 .י המנחה לדוקטורט"י האוניברסיטה או רק ע"בין שאושרה ע, (עמודים  2

 המלצת המנחה לתואר שני ( 1: )הכולליםשלושה מכתבי המלצה מפורטים ומנומקים  .2

או מכתב של מנחה , דוקטורטלמועמד שהחל כבר את עבודת ה המלצת המנחה לדוקטורט( 5)
מכתב של חבר סגל אקדמי המכיר ( 3)עתידי לדוקטורט למי שטרם החל את עבודת הדוקטורט 

מקוריותו , חשיבותו המדעית, יש לכלול מידע אודות תחום המחקר ותבהמלצ .את המועמד
 .ת/האקדמיים של המועמד וחדשנותו כמו כן להתייחס להישגים

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

  
 נפרד בקלסרכל עותק ימצא ) עותקים מודפסים 7 -ביש להגיש את טופס הבקשה בצירוף כל החומר 

 (.המכיל את כל המידע המבוקש
 

 25קומה , ודים מתקדמיםלרשות ללימ  5201באפריל  21 ראשון את הבקשות יש להעביר לא יאוחר מיום
 (. ניתן להשאיר חומר גם בתא החיצוני) ( מוריאללידי )  2502חדר 

 . לא תתאפשרנה הארכות במועד ההגשה -שימת הלב

 .י הוועדה המטפלת במלגה"צורפת רשימת רשויות אשר הוגדרו כפריפריה עמ

מלגה זו  .א ינתן כפל מלגותכיוון שתקנון המלגות של הרשות ללימודים מתקדמים קובע כי ל, לידיעתכם
 .במידה והסטודנט זכה בה, תחליף את מלגת ההצטיינות מטעם הרשות ללימודים מתקדמים

 
 
 

 ,בתודה על שיתוף הפעולה
 

 
 ואן'סיגלית רג

 ראש מינהל הרשות ללימודים מתקדמים
 
 
 
 
 

 

 :העתק
 רקטור, י'דוד פרג' פרופ
 דיקן ללימודים מתקדמים, יצחק הרפז' פרופ
 (ת"ות)ר ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה במגזר הערבי "יו, פייסל עזאיזה'  פרופ

 ד מלגות לתואר שלישי"רמ, מוריאל בורג' גב
 


