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מלגות ע"ש פרופ' נתן רוטנשטרייך ז"ל לדוקטורנטים מצטיינים
בתחומי מדעי הרוח  -תקנון והנחיות -מחזור כ"ו ,תש"פ -תשפ"ב



פרק א' – תקנון התכנית
 .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(במחיריתקציבתש"פ) 
השתתפותות"תבמלגהתעמודעלסך 40,000₪לשנה(במחיריתקציבתש"פ)- 50%מסך
המלגה,והיאמותניתבהשתתפותמקבילהבאותוהסכום,אשרתמומןע"יהאוניברסיטה

ב.

בהלומדהמלגאי.
ג.

המלגהניתנתלמשךשלוששניםאועדאישורעבודתהדוקטורט,לפיהמוקדם .

מובהרבזאתכיאיןלהפסיקמתןהמלגהעםהגשתהצעתעבודתהדוקטורטלשיפוט .
ד.

במקרהשלאיהתאמהביןתנאיהאוניברסיטהלביןתקנוןזה–יחולותנאיתקנוןזה .

ה.

מתןהמלגההינובכפוףלתנאיםהבאים :
( )1המלגאיםמתחייביםכלפיהאוניברסיטה :


לסייםאתעבודתהמחקרתוךשלוששנותהמלגה(רקבמקריםחריגים שינומקו
ויאושרוע"יועדתההיגויתוך4שניםלכלהיותר)ממועדזכייתובמלגה.


המלגאים יוכלו לעבוד בתקופת המלגה בעבודות שונות (כולל כעוזרי הוראה ,בהוראה
ועבודות אחרות בהיקף שלא יעלה על  8שעות עבודה שבועיות ,ובתנאי שעבודתם
רלוונטית לתחום לימודיהם/מחקרם ובאישור בכתב ממנחה עבודת הגמר.




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-
()4כלהתנאיםהפניםאוניברסיטאייםלקבלתהמלגהיובאובפניהמלגאים .






 .3תהליך בחירת המועמדים
א.

כלאוניברסיטהתבחרעדעשרהמועמדיםבתהליךפנימיובכפוףלתנאיםהמפורטיםבסעיף
 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 .1.5.2019ישלהעביר 7העתקיםשלתיקיהמועמדיםלמלגה(כלעותק
של תיק מועמד בשקית ניילון נפרדת) .כמו כן יש להעביר בדואר האלקטרוני תיקי
המועמדיםלכתובת:moshe@che.org.il

ד.

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

( )3לבחוןאתתהליכיהבחירההפנימייםשלהמועמדיםלמלגהבאוניברסיטאות.
 .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.

ב.



בחירתהזוכיםתעשהעפ"יקריטריוניםשוויונייםעלבסיסמצוינותאקדמית,ביןהיתר,
פרסומים ,השתתפות פעילה בכנסים ,פרסים אקדמיים ,פוטנציאל המועמד להשתלבות
בעולםהאקדמיוכיו"ב .הוועדהתיקחבחשבוןאתסדרהעדיפותשנקבעעלידיהמוסד,
אךאינהמתחייבתלפעולעלפיו .

רקטוריהאוניברסיטאותיעבירולות"ת :

ג.

()1

אתתקנוןהמוסדלבחירתהמועמדים .

()2

אתרשימתהמועמדיםלמלגההמוגשיםעל-ידיהמוסד.

()3

אתהפרטיםהמלאיםעלכלמועמד,כפישהוגשולוועדתהבחירהבאוניברסיטה.

()4

אתהנימוקיםלבחירתםשלהמועמדים.

()5

התחייבותהמוסדוהמועמדיםעלקיוםהתנאיםבהתאםלתקנוןות"ת.


 .5נוהלי דיווח ותשלום

האוניברסיטהתגישלות"תעדה 15-ביוליבכלשנה :

א.



דיווח אקדמי 1ודיווח 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 .


על סמך דיווחים אלה תעביר ות"ת את כספי המלגות בגין השנה כולה עבור המלגאים

ב.

הזכאיםמכלהמחזורים .
אם יחולו שינויים לאחר תאריך הדיווח ידווחו שינויים אלה לות"ת עד ה - 31בדצמבר
באותהשנהוההתחשבנותבגינםתיעשהבשנההעוקבת. 

פרק ב'  -הנחיות



למינוי ,הרכב וסדרי עבודה של ועדת השיפוט לתוכנית .


הוועדהתורכבמחבריסגלאקדמיבכירבמסלולהרגילבדרגתפרופסור.



אופן מינוי הוועדה -חברי הוועדה והיו"ר ימונו ע"י מליאת ות"ת .כתב המינוי  שלהם
ייחתםעלידייו"רות"ת .



נציגות חברי מל"ג וות"ת בועדה-ככלל,בכלועדהימונהלפחותחברות"תאוחברמל"ג
אחדמכהן.



גודל הועדה -לועדהימונו5-7חברים(לרבותיו"רהוועדה).



הייצוג בועדה  -בהרכביהועדה יהיהייצוגלתחומילימודבהתאםלעיסוקהשלהוועדה,
לסוגיהמוסדותהשונים,למגזריומגדריאוכלוסיהשוניםוכןלמגווןגילאי.שיקולמרכזי
בבחירתהחבריםבועדהיהיהמומחיותםומצויינותםבתחוםבוניתנותהמלגות:מדענים
מובילים הפעילים במחקר ,היודעים לזהות מצוינות אקדמית ואת הדור של מובילי
המחקר המדעי בישראל בעתיד .על חברי ועדות השיפוט להיות חברי סגל פעילים\
צעירים ,למשל כאלה הנמנים על האקדמיה הישראלית הצעירה ,וכאלה שזכו בקרנות
תחרותיותמובילות,דוגמתזושלהמועצההאירופיתלמחקר,ERCוכ"ו.



מגבלות על כהונת נושאי תפקידים בועדה  -בעלי התפקידים המפורטים להלן או
תפקידיםהדומיםמהותיתלתפקידיםאלו,יהיומנועיםמלכהןבועדה:
א .חברהועדהפועל,חברהוועדהמנהל,חברהדירקטוריון,חברהוועדההמתמדת,חבר
וועדתהקבעוכיו"ב;
ב .נשיא,סגןנשיא,משנהלנשיא,מנכ"ל,רקטור;
ג .דיקן פקולטה ,דיקן מכללה וסגניהם ,דיקן סטודנטים ,מנהל בית ספר ,ראש בית
ספר,למעטביתספרשהינוחלקמפקולטהומעמדוכשלחוגבמוסד;
ד .בעלי תפקידים בגוף אשר לו סמכויות מקבילות של אסיפה כללית של עמותה או
חברהלתועלתהציבור;
ה .חבריועדההועדהיחתמועלהתחייבותלהימנעמניגודעניינים.
ו .חבריועדההועדהימנעומכלפעולהשישבהחששלניגודענייניםביןמילויתפקידם
בוועדהלביןמילויתפקידיהםהאחרים,אולבין ענייניהםהאישיים וימנעומטיפול
במסגרת תפקידם בוועדה בנושאים שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם
בקשראישיאועסקי;
בסעיףזה–
"ענייןאישי" – לרבות ענייןאישישלקרובואוענייןשלגוףשהחבראוקרובו
מנהליםאועובדיםבתפקידניהוליבו,אוענייןשלגוףשישלכלאחדמהםחלק
בהוןהמניותשלו,בזכותלקבלרווחים,בזכותלמנותמנהלאובזכותהצבעה;
"קרוב"–בןזוג,הורה,בן,בתובניזוגם,אחאואחותוילדיהם,גיס,גיסה,דוד,
דודה,חותן,חותנת,חם,חמות,חתן,כלה,נכדאונכדה,לרבותחורגאומאומץ,
וכןאדםאחרהסמוךעלשולחנושלחבר.
חבריהועדה לאיצביעוולאישתתפובדיוןלגבימועמדשהוצעע"ימוסדלהשכלהגבוהה
בוהםמועסקים.



שמירה על סודיות  -חברי הועדה יימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הועדה ,לרבות
מסירת מסמכים ,פרוטוקולים ,החלטות ועוד ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר
באמצעותמינהלהמועצהלהשכלהגבוההבלבד .



תקופת הכהונה בועדה  - חברי הוועדה  והיו"ר  ימונו לתקופות של שלוש שנים עם
אפשרותהארכהלשלוששניםנוספותבלבד,כאשרמומלץשהחלפתחבריהוועדהתיעשה
בצורהמדורגת .



התכנסות הוועדה :

•

הוועדהתתכנספעםבשנהבמועדשיקבעע"ייו"רהוועדה,בדרךכללכחודשלאחרקבלת
תיקיהמועמדים.

•

סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה  7יום לפחות לפני מועד
הישיבה.

•

קוורום לקיום ישיבת הוועדה יהיה  3מחברי הוועדה וביניהם יושב הראש; החלטות
הוועדה באשר לגיבוש רשימות הזוכים תתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים
הנוכחיםבישיבה.

•

במקרים חריגים ודחופים וע"פ החלטת היו"ר שתנומק בפרוטוקול ,ניתן יהיה לקבל
החלטות באמצעות הדואר האלקטרוני ,ובלבד שהוועדה קיימה דיון בנושא במסגרת
ישיבה ,או באמצעים אלקטרונים המאפשרים דיון מקביל של כל חברי הוועדה ובלבד
שלאהיתההתנגדותשלמימהחבריםלקבלתההחלטהבאופןזה.

 תיעוד פעילות הועדה ודיווח -
א .ישיבותהועדה והחלטותיהןיתועדובפרוטוקולשיאושרע"ייו"רהוועדהויכלולאת
עקריהדבריםוהדעותשנאמרובישיבה.
ב .החלטותהועדה תהיינהמנומקותומבוססותותפרטנה,ביןהיתר,אתמידתעמידת
המועמדיםבקריטריוניםלקבלתהמלגות.
ג .הועדהתגשנהלפורוםיושביהראששלהועדהבראשותיו"רות"תדיווחעלפעילותן,
שיכלול,אתסיכוםישיבתהוועדהומידעמפורטלגביהזוכים.



מלבדגיבושהמלצהרשימתהזוכיםבמלגותרוטנשטרייךבכלתחום,תגבשהוועדהגם
רשימתעתודהמדרגתשלשנימועמדים,למקרהשאחדהזוכיםלאיממשאתהמלגה.
רשימתהעתודההיאלפיתחומים,ולאתתאפשרהפעלתרשימתעתודהשלתחוםאחד
עבורתחוםאחר .



כמוכן,תתייחסנההועדה במסגרתעבודתןלנושאהמגדריבמלגות רוטנשטרייך:בתוך
זה,תגבשנההועדה בסיוםעבודתןדיווחעלמספרהמועמדיםבכלתחוםבאותומחזור,
לפישיוךמגדרי(גברים,נשים)וכןדיווחעלמספרהמומלציםלזכיהבכלתחוםבאותו
מחזור,לפישיוךמגדרי(גברים,נשים)

הסדרת עבודת הועדה והפיקוח עליה



מדיניות-המדיניותהמהווהאתהבסיסלפעילותהוועדה,תקבעע"יות"ת. 


