Rothschild Fellowships 2018-2019
קרן רוטשילד תעניק  22מלגות ,בכל הארץ ,לדוקטורנטים מצטיינים (בכל גיל) ,תושבי ישראל ,בעלי תואר
 Ph.D.או לקראת סיום ,למטרת לימודים או מחקר במוסדות להשכלה גבוהה ומחקר בחו"ל בשנת
הלימודים .2018-2019
האוניברסיטה רשאית להמליץ לקרן רוטשילד על  13מועמדים בתחומי המדעים ועל  9מועמדים
בתחומי מדעי הרוח והחברה.
רשאים להגיש מועמדות:
 .1בעלי תואר דוקטור יוכלו להציג את מועמדותם בתנאי שהתואר הוענק להם אחרי נובמבר 2014
(למעט חריגים – באישור מראש מהקרן).
 .2מלגת רוטשילד תשמש אך ורק לפוסט-דוקטורט ראשון בחו"ל.
 .3המבקשים לצאת להשתלמות בתר-דוקטורית יידרשו להציג אישור שעבודתם נמסרה לשיפוט
לפני יציאתם מהארץ ,ובמהלך שנת  2018-2019יידרשו להציג אישור זכאות לתואר דוקטור.
 .4ניתן להתחיל את ההשתלמות מ 1-ביוני  ,2018ולא אחרי  1בדצמבר .2018
ככלל המלגה תינתן לשנה אחת:
 .1סכום המלגה – .₪ 160,000
 .2בנוסף תממן הקרן את הוצאות הנסיעה של המשתלם ושל בן/בת הזוג לחו"ל וחזרה :לנוסעים לחוף
המערבי של ארה"ב  ;₪ 25,000לנוסעים לחוף המזרחי של ארה"ב  ;₪ 18,000לנוסעים לאירופה
 .₪ 10,000אם בן/בת הזוג מקבלים מימון לנסיעה ממקור אחר או שהמשתלם הוא רווק ,תינתן
מחצית הסכום בלבד.
 .3לבעלי משפחה יינתן סכום נוסף של  ₪ 14,000עבור בן/בת הזוג ו ₪ 20,000-עבור כל ילד.
עם זאת ,כדי לאפשר למועמדים להשיג מימון תואם מהמוסד המארח בחו"ל ניתן יהיה לפצל את כספי
המלגה על פני שנתיים ולקבל בתחילת השנה הראשונה  ₪ 80,000וכן הקצבת משפחה והוצאות נסיעה,
ובתחילת השנה השנייה –תשלום נוסף של  .₪ 80,000פריסה כזו אפשרית בתנאי שלמועמד תהיה
הקצבה נוספת מקרן אחרת או מהמארחים ,ושסך כל ההקצבה (כולל מלגת קרן רוטשילד) לא יפחת
מ 40,000$-ולא יעלה על  75,000$בכל אחת משנות המלגה (לא כולל תוספת בגין משפחה).
לא ניתן לקבל מלגות חלקיות.
גם השנה ניתנת האפשרות למועמדים בתחומי המדעים המדויקים ,מדעי החיים וההנדסה להגיש
בקשה להשתלמות בחו"ל למשך תקופה לא רצופה ,בכל פעם למספר חודשים ,בתנאים האלה:
 .1על המועמד לצבור לפחות  12חודשי מחקר במעבדה בחו"ל בתקופות לא רצופות במשך  3שנים ,ובתנאי
שבכל התקופה המועמד הוא משתלם בתר-דוקטורי באחד המוסדות להשכלה גבוהה בישראל.
 .2המעבדה בארץ שבה המועמד מבצע את השתלמותו הבתר-דוקטורית איננה במוסד שהעניק לו תואר
דוקטור ,והמנחה אינו המנחה של עבודת הדוקטורט.
 .3למועמד יש מימון מלא להשתלמות הבתר-דוקטורית בישראל.
 .4כספי מלגת רוטשילד מיועדים למימון ההשתלמות בחו"ל בלבד.
אינם רשאים להגיש מועמדות:
אנשי סגל במסלול קביעות באוניברסיטה.
.1
פוסט-דוקטורנטים/דוקטורנטים שיתחילו את השתלמותם בחו"ל לפני יוני 2018
.2
המקבלים  55,000$ויותר ממקורות נוספים.
.3
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הנחיות למילוי הטופס והגשת מסמכים נלווים:
 .1יש לענות על כל אחד מהסעיפים בטופס הבקשה ,אם המקום שיועד לכך ע"י הקרן אינו מספיק,
ניתן להוסיף דף נוסף למתן המידע הנדרש.
 .2נא לשמור על העימוד כפי שמופיע בטופס שהוכן על ידי קרן רוטשילד שהועבר לכם.
 .3יש לציין אם התארים הוענקו בהצטיינות ) (Magna Cum Laudeאו בהצטיינות יתירה,
) (Summa Cum Laudeאו במעולה ).(With Distinction
 .4אם פניתם למספר רב של מוסדות ציינו את מקצתם .רצוי לצרף התכתבות המאשרת את נכונות
המוסד בחו"ל לקבלכם .אין חובה לצרף מכתב קבלה ממוסד בחו"ל כבר בשלב זה.
 .5אנא כתבו בצורה בהירה ומובנת המכוונת גם לאנשים שאינם מתחומכם.
 .6יש לתאר בקצרה את עבודת המחקר ותכניות לשנה הבאה.
 .7אנא כתבו בצורה בהירה ,רצינית וערוכה כהלכה את תכניותיכם ללימודים ,מחקר ,או השתלמות
בחו"ל (שאיפות ,מטרות ,תכניות עתידיות וכד').
 .8חובה לחתום בסוף השאלון.
 .9את כל החומר ,למעט מכתבי ההמלצה  ,יש להעביר בעותק אחד בלבד.
 .10כל המסמכים יודפסו על צד אחד בלבד.
 .11יש לצרף רשימת פרסומים לקורות חיים ,ע"פ הפורמט המצ"ב בלבד.
 .12יש להעביר מאמר אחד בלבד (אם אינכם יודעים איזה מאמר להעביר משום שפרסמתם
 .13מספר מאמרים ,העבירו את החשוב ביותר ,או את אותו מאמר בו הינכם המחברים הבלעדיים ,או
הראשונים) .אם יש מאמר/מאמרים בעברית בלבד ,יש להגיש את המאמר שבחרתם ולצרף
אליו תקציר באנגלית .ללא תקציר באנגלית לא יועבר המאמר לקרן.
 .14יש להוסיף בטופס הבקשה ,תמונת פספורט אלקטרונית צבעונית ועדכנית.
 .15יש להעביר שני מכתבי המלצה באנגלית ,אחד מהם ממנחה הדוקטורט.
 .16על ההמלצה להגיע על גבי נייר מזהה (לוגו ופרטי הממליץ) ,אנא ציידו את כותבי ההמלצות בשם
הקרן באנגלית (.)ROTHSCHILD FELLOWSHIPS
 .17ההמלצות יועברו ע"י הממליצים כשהן סגורות במעטפה וחתומות על ידי הממליצים ,או
באמצעות המייל.mburg@univ.haifa.ac.il :
 .18מכתב המלצה שלישי (אופציונאלי) מחבר סגל בכיר מתחומו של המועמד שהינו חבר סגל בכיר
באוניברסיטה אחרת בארץ או בחו"ל ,המכיר את תחום המחקר הנוכחי או העתידי של
המועמד/ת.
 .19אין להעביר יותר מ 3-המלצות
קרן רוטשילד תמיין את המועמדים המומלצים ותבחר את מי שיוזמנו לריאיון (באנגלית).
הראיונות יתקיימו במועדים הבאים :בתחומי המדעים ב 22-23-בינואר  ,2018ובמדעי הרוח והחברה
ב 13-במרץ .2018
יש להגיש את הבקשה והמסמכים הנלווים לא יאוחר מיום חמישי  19.10.2017לרשות ללימודים
מתקדמים ,קומה  25חדר  2504לידי מוריאל .לא תתאפשר הארכה.

אם נתקלתם בבעיה יש לפנות למוריאל בורג  ,04-8249716עדיף לפנות בדוא"לmburg@univ.haifa.ac.il :
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