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לימודיו באוניברסיטה )בין מיוזמתו לתשומת לבך, עפ"י התקנון, הדיקן ללימודים מתקדמים רשאי לבטל את המלגה בכל עת, במקרים שהתלמיד לא יעמוד בדרישות האקדמיות או יפסיק 

התלמיד חייב מו כן, תבוטל המלגה ע"י הדיקן ללימודים מתקדמים אם יתברר כי ניתנה על סמך פרטים כוזבים, וכן על פי שיקול דעתו של הדיקן ובאם נמצא ובין מיוזמת האוניברסיטה(. כ
יעורים ובמועדים שייקבעו ע"י בעבירת משמעת ע"י רשויות המשמעת של האוניברסיטה. בכל עת של ביטול המלגה, יחויב התלמיד להחזיר את הסכומים שקיבל ע"ח המלגה בש

 האוניברסיטה.
לך להתמסר ללימוד ולמחקר. הסכום המצוין לעיל ניתן לך כמלגה שהאוניברסיטה החליטה להעניק לך בגין הצטיינותך בלימודים/מצבך הסוציו אקונומי, וזאת על מנת לאפשר  הערה:

בע כי מלגה הניתנת לסטודנט למימון שכר הלימוד או לצורך קיומו בתקופת לימודיו, אשר ניתנה לו בתקופת לימודיו ( לפקודת מס הכנסה קו29)9ברצוננו להסב את תשומת ליבך כי סעיף 
 מענק, פרס או פטור מתשלום. מלגה שלא תקיים את תנאי  במוסד לימוד ומחקר תהא פטורה ממס, כל עוד לא ניתנה בעד המלגה כל תמורה מצד הסטודנט. מלגה כוללת, לעניין זה,

לפיכך יתכן ותידרש/י ( דלעיל, כגון, שניתנה שלא בתקופת לימודיו של הסטודנט כהגדרתה בסעיף, או שניתנה בעד המלגה תמורה מצד הסטודנט, לא תזכה בפטור ממס. 29)9סעיף 
 לשלם בעתיד מס, על חשבונך, מן המלגה שהוענקה לך. תשלום המס יהיה בדרך של ניכוי במקור או בכל דרך אחרת.
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 מצטיינים בתחומי "כלכלת ישראל" מלגות לדוקטורנטים מצטיינים  -קול קורא נדון: ה

 ז"ל מילר עמוס ,חזק ז"ל בארי גלעד ז"ל,  מיכה ,גד בונה ז"ל "שע

 .הכיפורים יום במלחמת שנפלו האוצר במשרד התקציבים אגף עובדי
 "אפתש-"פלשנים תש 'וחזור מ

  

 :טרות התכניתמ

הן בתחומי המאקרו והן בתחומי  -על כלכלת ישראלידוד והרחבת המחקר האקדמי ע .א
 המיקרו.

ידוד מחקרים כלכליים תומכי החלטה בסוגיות ליבה בהן עוסק משרד האוצר על אגפיו ע .ב
 השונים.

תן אפשרות לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי "כלכלת ישראל" להקדיש את מלוא זמנם מ .ג
 טורט.ללימודים ויצירת תנאים לסיום מוצלח של לימודי הדוק

 
 ין להעסיק את המלגאי/ת על חשבון המלגה.א
 
  .("פ)במחירי תקציב תש שנתייםש"ח לשנה למשך  50,000ובה כל מלגה ג
 
 וכלו להגיש מועמדות מועמדים מצטיינים ביותר והעונים על התנאים הבאים: י
 . סטודנטים שהצעת המחקר שלהם בתחומי "כלכלת ישראל" כבר אושרה.1
בתחומי "כלכלת ישראל" שהתקבלו ללימודי דוקטורט ונמצאים בשלב הגשת הצעת . סטודנטים 2

 המחקר. במקרה זה אישור הצעת המחקר בהמשך יהווה תנאי לקבלת המלגה.
 
 קבל המלגה מתחייב כלפי האוניברסיטה: מ
 . שנות המלגה שתיתוך . לסיים את עבודת המחקר א
, ואף זאת באישור בכתב ת חיפהבאוניברסיט. לא לעבוד לשם הכנסה, למעט עזרה בהוראה ב

 שעות הוראה שבועיות למשך שנתיים בלבד.  2ממנחה עבודת הדוקטורט ובהיקף שלא יעלה על 
. לבקש את אישור האוניברסיטה, לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של ששה חודשים או ג

 ליותר משנה אחת. הקפאת המלגהיותר. האוניברסיטה לא תאשר 
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עותקים  החמישבמדים מתבקשים להגיש  את החומר לרשות ללימודים מתקדמים המוע
מועד !  לא יתקבלו עותקים בכתב יד. ותק יש לצרף תמונת פספורט עדכניתע"ג כל ע ,)מודפסים(

, בניין אשכול חדר  25לרשות ללימודים מתקדמים, קומה   5.9.2019 חמישי ההגשה עד ליום
 )לידי מוריאל בורג(.  2508

 
 חומר יש לצרף:ל

 ופס הבקשה של המועצה להשכלה גבוהה  )מצ"ב(ט 

 רה, פרסים צטיינות יתענקו בהצטיינות, או בהורות חיים )תוך ציון התארים והאם הוק
 וכד'(. 

 ליונות ציונים של התואר הראשון והשני ובמידה וקיים לגבי התואר השלישי.ג 

 שימת פרסומים )אם יש(.  ר 

 הצעת מחקר או אישור על הגשתה.ישור א 

 כולל הנושא וחשיבותו מקורותיו עמודים( 8)עד  הצעת המחקר לדוקטורט קצירת ,
 ותרומתו הצפויה לתחום. 

 1-2  יש לכלול מידע אודות תחום  . מלצות ) אחת ממנחה העבודה ו)רצוי( עוד המלצהה
)ניתן לשלוח ישירות ע" הממליץ  להתייחס להישגים האקדמיים של המועמד/תוהמחקר, 

 . ( mburg@univ.haifa.ac.ilלדוא"ל 
 
ידיעתכם, כיוון שתקנון המלגות של הרשות ללימודים מתקדמים קובע כי לא ינתן כפל מלגות ל

מתקדמים, במידה והסטודנט מלגה זו תחליף את מלגת ההצטיינות מטעם הרשות ללימודים 
 זכה בה.

 
 
 
 תודה על שיתוף הפעולה,ב
 
 

 
 סיגלית רג'ואן

 אש מינהל הרשות ללימודים מתקדמיםר
 
 
 
 
 

 

 עתק:ה
 , רקטורגוסטבו משרופ' פ
 , דיקן ללימודים מתקדמיםברק-לילי אורלנדרופ' פ
 מלגות לתואר שלישי ראש מדורב' מוריאל בורג, ג
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