Rothschild Fellowships
2017-2018
קרן רוטשילד תעניק  22מלגות ,בכל הארץ ,לסטודנטים מצטיינים ,תושבי ישראל ,בעלי תואר
 Ph.D.להשתלמות בחו"ל ,ובמקרים יוצאים מן הכלל גם לדוקטורנטים לקראת סיום התואר
השלישי ,לצורכי לימודים או מחקר במוסדות להשכלה גבוהה ומחקר בחו"ל ,לקראת שנת
הלימודים .2017-2018
 13מלגות יחולקו בתחומי ההנדסה ,מדעי החיים ,מדעים מדויקים והרפואה ו 9 -מלגות במדעי
הרוח והחברה.
המלגה נטולת מגבלת גיל.
בעלי תואר דוקטור יוכלו להציג את מועמדותם בתנאי ,שהתואר הוענק להם לאחר נובמבר .2013
המבקשים לצאת להשתלמות בתר (פוסט) דוקטורט יידרשו להציג אישורים על כי עבודתם
נמסרה לשיפוט לפני יציאתם מהארץ .במהלך שנת  2017-2018יהיה עליהם להציג אישור כי
עבודתם אושרה והם זכאים לתואר דוקטור.
תנאי המלגה:
המלגה תינתן לשנה אחת לבעלי תואר  , Ph.D.בסך .₪ 160,000
 .2בנוסף תממן קרן רוטשילד את הוצאות הנסיעה של המשתלם ושל בן/בת זוגו לחו"ל
וחזרה .להוציא מקרים בהם המלווה מקבל את הוצאות הנסיעה ממקור אחר .לנוסעים
לחוף המזרחי של ארה"ב  .₪ 18,000לנוסעים לחוף המערבי של ארה"ב .₪ 25,000
לנוסעים לאירופה .₪ 10,000
 .3לבעלי משפחה יינתן סכום נוסף של  ₪ 14,000עבור בן/בת הזוג ו 20,000 -ש"ח בעבור כל
ילד.
קיימת אפשרות לפרוס את המלגה המוענקת ע"י קרן רוטשילד על פני שנתיים ,וזאת בתנאי
שלמועמד/ת יש הקצבה נוספת מקרן אחרת או מהמארחים ,ושסך כל ההקצבה (כולל קרן
רוטשילד) תהיה של לא יותר מ $ 75,000-בכל אחת מהשנתיים (פרטים והרחבה בNotes to -
 Candidatesהמצורפים בזה) .לא ניתן לקבל מלגות חלקיות.
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עדיפות תינתן:
 .1למועמדים המסיימים את לימודי התואר השלישי ומתעתדים לנסוע להשתלמות בתר-
דוקטורט ראשונה בחו"ל.
 .2ברצוננו להביא לתשומת לבך למודל חדש מלגה דו-מעבדתית -מטרת מודל זה היא
לאפשר למועמדים מצטיינים ,שמסיבות אישיות אינם יכולים לצאת לתקופה של שנה
רצופה לחו"ל (בעיקר נשים אבל לאו דווקא).
אינם יכולים להגיש את מועמדותם:
 .1אנשי סגל בעלי קביעות באוניברסיטה.
 .2פוסט דוקטורנטים השוהים כבר בחו"ל ,או מתחילים בהשתלמותם לפני יוני  ,2017לא יוכלו
להציג את מועמדותם.
 .3המקבלים מעל  $ 55,000ממקורות נוספים.
 .4מלגת רוטשילד תשמש אך ורק לפוסט-דוקטורט ראשון בחו"ל.
מאחר ומלגות עמיתי יד הנדיב (מטעם קרן רוטשילד) בתחומי ההיסטוריה בוטלו ,יוכלו סטודנטים
מתחומים אלה להציג מועמדותם למלגות הנ"ל.
האוניברסיטה תבצע מיון ראשוני של כלל הסטודנטים שיציגו את מועמדותם ותמליץ על 13
מועמדים בתחומי המדעים ו 9-מועמדים בתחומי מדעי הרוח ,מדעי החברה ומשפטים.
קרן רוטשילד תראיין את המועמדים שייבחרו על ידה ,לאחר ניפוי ראשוני של כלל המועמדים
שיומלצו על ידי המוסדות להשכלה גבוהה ,במועדים הבאים:
בתחומי מדעי החיים והמדעים המדויקים ב 23-וב 24-לינואר  ,2017ומדעי הרוח ,חברה ומשפטים
ב 21-למרץ .2017
החלטות הקרן תתקבלנה רק בתום הראיונות .הראיונות יתקיימו בשפה האנגלית.
הזוכים במלגות רוטשילד יוכלו לקבל את המלגות להם זכו ,לא לפני  1ביוני  2017ולכל המאוחר עד
 1בדצמבר .2017
לפרטים נוספים ניתן לפנות לטלפון( 04-8240214 :סיגלית) או לטל' ( 04-8249716מוריאל).
את הטפסים יש למלא על-פי ההנחיות המצורפות לטפסים ולהגישם למוריאל בורג ראש מדור
מלגות לתואר שלישי  ,בעותק אחד בלבד כשהדפים אינם מודפסים בפורמט דו צדדי אלא על צד
אחד בלבד ,ולא משודכים בשום סיכה לא יאוחר מ 1 -בנובמבר 2016
לתשומת ליבכם לא תתאפשר הארכה מעבר לתאריך זה .אין לשלוח טפסים ישירות לקרן אלא
באמצעות המוסד המגיש בלבד.
טפסי הקרן ימולאו גם בגרסה אלקטרונית עפ"י בקשת הקרן ועם קבלת האישור מטעמה.

אוניברסיטת חיפה ,שדרות אבא חושי  ,199הר הכרמל ,חיפה 3498838
University of Haifa, 199 Aba Hushi Ave. Mount Carmel, Haifa, 3498838, Israel
פקס - Fax: +972-4-8240746 :טלפוןPhone: +972-4-8240214 :
 Internet: http://graduate.haifa.ac.ilדוא"לE-mail: srajuan@univ.haifa.ac.il :

