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מלגות ע"ש פרופ' נתן רוטנשטרייך ז"ל לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי מדעי הרוח -
תקנון והנחיות -מחזור כ"ד ,תשע"ח -תש"פ

 .1מטרות התכנית

א.

הכשרתסגלהוראהומחקרשיקדםויעשיראתהמחקרבמדעיהרוחבמדינתישראל .

ב.

מתןאפשרותלדוקטורנטיםמצטייניםבתחוםמדעיהרוחלהקדישאתכלזמנםללימודים
ויצירת תנאים לסיום מוצלח של הדוקטורט בזמן של  3שנים (במקרים חריגים ,עד 4
שנים).

ג.

להביאאתהדוקטורנטיםהמצטייניםבמדעיהרוחלמיצוייכולתםהלימודיתוהמחקרית.

ד.

לעודדסטודנטיםמצטייניםלפנותללימודימחקרבתחומימדעיהרוח.


 .2המלגות
הוועדה לתכנון ולתקצוב תעניק מדי שנה עד  20מלגות תלת שנתיות לדוקטורנטים
מצטייניםבתחומימדעיהרוח .

א.


כלמלגההינהבסך80,000ש"חלשנה(במחיריתקציבתשע"ח)/

ב.

השתתפותות"תבמלגהתעמודעלסך40,000₪לשנה(במחיריתקציבתשע"ח)-50%מסך
המלגה,והיאמותניתבהשתתפותמקבילהבאותוהסכום,אשרתמומןע"יהאוניברסיטה
בהלומדהמלגאי .
המלגהניתנתלמשךשלוששניםאועדאישורעבודתהדוקטורט,לפיהמוקדם .

ג.

מובהרבזאתכיאיןלהפסיקמתןהמלגהעםהגשתהצעתעבודתהדוקטורטלשיפוט .
במקרהשלאיהתאמהביןתנאיהאוניברסיטהלביןתקנוןזה–יחולותנאיתקנוןזה.

ד.

ה.

מתןהמלגההינובכפוףלתנאיםהבאים :
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( )1המלגאיםמתחייביםכלפיהאוניברסיטה:





לסיים את עבודת המחקר תוך שלוש שנות המלגה (רק במקרים חריגים תוך 4
שניםלכלהיותר)ממועדזכייתובמלגה .
לא לעבוד לשם הכנסה ,למעט עזרה בהוראה באוניברסיטה ,ואף זאת באישור
בכתב ממנחה עבודת הדוקטורט ובהיקף שלא יעלה על  2שעות הוראה שבועיות
למשךשנתייםבלבד.עבודהאחרתאשרקשורהלתחוםמחקרושלהמועמד(למשל
חפירותארכיאולוגיות)תוגבללהיקףשלעדרבעמשרהלמשךשנתיים .
לבקש את אישור האוניברסיטה ,לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של ששה
חודשים או יותר .האוניברסיטה לא תאשר את הפסקת עבודת המחקר ליותר
משנהאחת.



יציאהלחו"לבמסגרתהמלגה– במידהשישצורךאקדמיחיוני,המחייביציאה
לחו"ל במסגרת לימודי הדוקטורט ,המלגאי יגיש לוועדה מטעם ות"ת בקשה
מיוחדתליציאהלחו"לעפ"יהעקרונותלהלן:
 .Iהבקשה ליציאה לחו"ל תוגש מראש (אף רצוי בשלב הגשת מועמדות
הדוקטורנטלמלגה)ותפרט,ביןהיתר,מקורותמימוןלשהייה,תכניתעבודה
משוערתוהגורמיםאיתםיעבודהמלגאי. 
 .IIהוועדהתבחןאתחיוניותהבקשהטרםהיציאהלחו"לותחליטבעניינה .
 .IIIבכל מקרה ,השהייה בחו"ל תהיה לתקופה מוגבלת שלא תעלה על שנה.
שהייה בחו"ל מעבר לשנה ,אפילו אם איננה ממומנת באמצעות מלגת
רוטנשטרייך,תהווהעילהלהפסקתתשלוםהמלגה .

( )2האוניברסיטהמתחייבתכלפיות"ת:


לאלהעסיקאתהמלגאי/תעלחשבוןהמלגה .



להעמיד לרשות המלגאי/ת את הספרות המקצועית ואת כלי המחקר הדרושים
בדרךשתאפשרניצולאופטימאלישלשנותהמחקר .



להביאלידיעתהמלגאיאתתקנוןהתכניתואתחובותיווזכויותיודלעיל,מראש .



להקיםמאגרנתוניםעלבוגריהתכניתשיכלולאתהמידעהבא:אמצעישמירת

קשרעםבוגריהתכנית(דואלאו/וטלפון),מידעאודותהשתלבותםשלהבוגרים
בחיים האקדמיים בתחומי ההוראה והמחקר ,העסקתם במכוני מחקר וכן
השתלבותםבשוקהפרטי.
( )3 מתן המלגות הינו בכפוף לסעיף  11לכללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי
פוריות,היריון,לידה,אימוץאוקבלתילדלמשמורתאואומנה),תשע"ב.2012- 
()4כלהתנאיםהפניםאוניברסיטאיםלקבלתהמלגהיובאובפניהמלגאים .
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 .3תהליך בחירת המועמדים
כלאוניברסיטהתבחרעדעשרהמועמדיםבתהליךפנימיובכפוףלתנאיםהמפורטיםבסעיף

א.

 4שלהלן.הגשתמועמדותתעשהרקבאמצעותהאוניברסיטאות.לוחות הזמנים הפנימיים
של המוסדות מחייבים את המועמדים.
ב.

ג.

לפחות  50%מהמועמדים שיוגשו ע"י המוסד למלגה יהיו נשים .במידה והמוסד אינו
יכוללעמודבתנאיזה,יפרטמדוע?
כל אוניברסיטה תגיש לות"ת את מועמדיה למלגה כולל הטבלאות המרכזות והטפסים
הנדרשיםעדליום .1.5.2017ישלהעביר 6העתקיםשלתיקיהמועמדיםלמלגה (כלעותק
של תיק מועמד בשקית ניילון נפרדת) .כמו כן יש להעביר בדואר האלקטרוני תיקי
המועמדיםלכתובת: moshe@che.org.il
ועדהמטעםות"תמופקדתעלהשיפוטהאקדמישלהמועמדיםועלבחירתהזוכים.תפקידי

ד.

הוועדהמטעםות"תהםכדלקמן :
( )1לבחוןאתנתוניהמועמדיםהמוגשיםלות"ת.
( )2לבחוראתהזוכיםלקבלתהמלגה.

( )3לבחוןאתתהליכיהבחירההפנימייםשלהמועמדיםלמלגהבאוניברסיטאות.
בחירתהזוכים תעשה עלבסיס תחרותי כלל ארצי (ולאמוסדי) ,על-פימצוינותאקדמית,

ה.

בכפוףלקריטריוניםשייקבעוע"יהוועדה,ביןהיתר,פרסומים,השתתפותפעילהבכנסים,
פרסים אקדמיים וכן פוטנציאל המועמד להשתלבות בעולם האקדמי ,ובהתאם לשיקול
דעת הוועדה .הוועדה תיקח בחשבון את סדר העדיפות שנקבע על ידי המוסד ,אך אינה
מתחייבתלפעולעלפיו.

 .4תנאים לבחירת מועמדים

א .עלהמועמדיםלעמודבאחדמהתנאיםהבאים :
( )1המועמדיםלמלגהיהיובעליתואר M.A.שהגישותכניתדוקטורטתוךשנתיים,ולא
מעברלשנתיים,מיוםקבלתאישורעבודתה, M.A.-והתכניתאושרה. 
( )2סטודנטיםבמסלולהישירלדוקטורט,שתוכניתהדוקטורטשלהםאושרה.

בשני המקרים אישור תכנית הדוקטורט יהיה לא יותר משנה לפני מועד בחירתו של
המועמדע"יהאוניברסיטה .
במקריםשלחריגהשלעדחודשייםמלוחותהזמניםשצוינו,הוועדהתשקולהחלטתהבכלמקרה
לגופו.
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בחירתהזוכיםתעשהעפ"יקריטריוניםשוויונייםעלבסיסמצוינותאקדמית,ביןהיתר,

ב.

פרסומים ,השתתפות פעילה בכנסים ,פרסים אקדמיים ,פוטנציאל המועמד להשתלבות
בעולםהאקדמיוכיו"ב .

רקטוריהאוניברסיטאותיעבירולות"ת :

ג.

()1

אתתקנוןהמוסדלבחירתהמועמדים.

()2

אתרשימתהמועמדיםלמלגההמוגשיםעל-ידיהמוסד.

()3

אתהפרטיםהמלאיםעלכלמועמד,כפישהוגשולוועדתהבחירהבאוניברסיטה.

()4

אתהנימוקיםלבחירתםשלהמועמדים.

()5

התחייבותהמוסדוהמועמדיםעלקיוםהתנאיםבהתאםלתקנוןות"ת.



 .5נוהלי דיווח ותשלום

א.

האוניברסיטהתגישלות"תעדה 1-באוגוסטבכלשנה :


1

דיווח אקדמי ודיווח כספי על המלגאים בשנת הלימודים הנוכחית בכל המחזורים.
הדיווחהאקדמייהיהחתוםע"ירקטורהמוסדוהדיווחהכספייהיהחתוםע"ימורשי
החתימההמוסמכים .



רשימת המלגאים הממשיכים לשנת הלימודים הבאה בצרוף אישור על המשך רצף
לימודיהם.לגבימלגאיםשמוגשיםלהארכהלשנהרביעיתיצורפוהנימוקיםלכך.כמו
כןתודיעהאוניברסיטהעלכלהפסקתלימודיםהעולהעל6חודשים .



אישור על קבלת תואר ד"ר לגבי המלגאים שנסתיימה השנה השלישית של קבלת
המלגה(אולכלהיותרלאחרסיוםהשנההרביעית) .



התחייבותעלעמידתהאוניברסיטהבתנאיםהמפורטיםבסעיף2בתקנון .


ב.

על סמך דיווחים אלה תעביר ות"ת את כספי המלגות בגין השנה כולה עבור המלגאים
הזכאיםמכלהמחזורים .
אם יחולו שינויים לאחר תאריך הדיווח ידווחו שינויים אלה לות"ת עד ה - 31בדצמבר
באותהשנהוההתחשבנותבגינםתיעשהבשנההעוקבת.

1מצ"במתכונתלדו"חהתקדמותאקדמיתלמלגאיהתכניתהממשיכים .
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