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 לכבוד

  -   ת בפקולטות"ר חוגיות ראשי מינהל ועממיו"י ועדות ד"יור; ס"ראשי ביה; ראשי חוגים; דיקנים
; ימיים-מדעים גאו; ביולוגיה אבולוציונית וסביבתית; נוירוביולוגיה ואתולוגיה; מתמטיקה)מדעי הטבע 

 (ולימודי סביבהגיאוגרפיה ; מדעי המחשב)מדעי החברה ( ס למדעי הים"ביה
 ניהול משאבי טבע וסביבה -ס לניהול "ביה
 

 , שלום רב
 

 41-3142ג "מלגות אדאמס לשנת הלימודים תשע: הנדון
מלגות אדאמס לתלמידי דוקטורט במדעי הטבע והחיים מוענקות על ידי האקדמיה הלאומית הישראלית 

הלאומית הישראלית למדעים  ומר  נשיא האקדמיה, מנחם יערי' היוזמה לתכנית היא של פרופ. למדעים
ותוענקנה , מועמדים למלגות אלו 4כל מוסד להשכלה גבוהה יכול להציע לכל היותר . מרסל אדאמס מקנדה

פניות מועמדים יוגשו באמצעות רקטור האוניברסיטה וישפטו . לכלל המוסדות מלגות 01לכל היותר 
 . ן סופיות ואינן ניתנות לערעורהחלטות ועדת הבחירה הנ. בהתאם לתקנון ולכללי התכנית

 : גובה המלגה
 .המלגות הן לתקופה של שלוש שנים עם אופציה לשנה רביעית בכפוף להמלצת המוסד

הוא זכאי להמשיך את המלגה , במקרים שהמלגאי מסיים את הדוקטורט לפני תום תקופת שלוש השנים
 . חודשים במעבדה שבה ביצע עבודתו 4עד למקסימום של 

לשנה ( בשקלים)$  01,111במלגות יהיו זכאים לפטור משכר לימוד מוסדי ולמלגה בגובה של  הזוכים
לכל מלגאי יש , בנוסף. ים/לסטודנט שיש לו ילד$  04,111 –לסטודנט נשוי ו $  00,111, לסטודנט רווק

נות כל שנה מש, להשתתפות פעילה בכנס מדעי בינלאומי$ 0,511אפשרות לתמיכה כספית עד לסכום של 
 .בתנאי הקרן, ההשתלמות

 
 

 :רשאים להגיש  בקשה למלגה
המתמטיקה ומדעי , מדעי החיים, מדעי הטבע:סטודנטים מצטיינים לתואר שלישי בתחומים .0

 . MD)-לא כולל סטודנטים ל)המחשב  
מסמך הרשמי מהאוניברסיטה תאריך המופיע בתוכן הסטודנטים שהתקבלו ללימודי דוקטורט לפי ה .0

 0100לאוקטובר  0-ולא יאוחר מה 0100קטובר לאו 0-אחרי ה
 . בזמן ההגשה 35תושבי ישראל ובעלי אזרחות ישראלית עד גיל  .3
 .הנה השנה השנייה ללימודיהם לתואר שלישי ג"על תש"שנה .4

 . סטודנטים בעלי הצעת מחקר מאושרת .5

פעל בתאום בין מפעל מלגות אדאמס לבין מ)סטודנטים אשר אינם מקבלים מלגות קיום אחרות  .6
ועדת . הוחלט כי לא תינתן אפשרות להגשת מועמדים לשתי המלגות יחד, מלגות קלור וקרן עזריאלי

ההיגוי של מלגות אדאמס לא תדון במועמדותו של אדם ששמו נכלל באותה עת גם ברשימת 
 (. המועמדים למלגות קלור

 . שום גורם אחרושאינם מועסקים על ידי , סטודנטים העוסקים במחקרם במסגרת האוניברסיטה .7

דולר למימון השתתפותם הפעילה של המלגאים  0,511-יקצה מפעל המלגות משאבים עד ל, בנוסף  .8
בתנאי שהשתתפותם תתרום ,אחת לשנה, ל"סדנאות לימודים בחו/דעיים בינלאומייםבכנסים מ

בליווי מכתב תמיכה של , בקשות אלה יוגשו ישירות אל האקדמיה. משמעותית לקידום מחקרם
המנחה או חבר סגל בכיר המכיר את המועמד ואת עבודתו על המכתב להסביר את חשיבות 

 . ב"בדולרים של ארה ,השתתפותם ורשימת ההוצאות הצפויות
 . בקשות תתקבלנה רק לאחר סיום ששה חודשים במסגרת המלגה

 

 
 .אין להצמיד הטפסים בסיכות -שימת הלב  : הנחיות להגשה

רשומים על גב . תמונת דרכון צבעונית במעטפה נפרדת עם שם המועמד ותז+  מודפסטופס בקשה  .0
 . לא יתקבל חומר בכתב יד.  התמונה

אך הוועדה תתחשב . באנגלית( רשימה בלבד)ימת פרסומים שהתקבלו לפרסום קורות חיים ורש .0
 .ורק במאמרים שהתקבלו לפרסום ולא כאלו הנמצאים בתהליך

 .הרלוונטיתמכתב הגשה של דיקן הפקולטה  .3
מכתבי המלצה באנגלית אחת של המדריך ושניים של אנשי סגל אקדמי המכירים את  3עד  .4

 . צה נוספים לא ילקחו בחשבוןמכתבי המל. המועמד ואת מחקרו
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ציונים באופן , רשימת קורסים)לתואר ראשון ושני ( ת)וחתום של המועמד רשמיגיליון ציונים  .5
 ( יחסי לממוצע במחזור הלימודים

 . א והמוסמך ואישור קבלת התארים.צילום תעודת הב .6

 (. האפשר לרבות ציונים במידת)סיכום מהלך הלימודים בשנה הראשונה ללימודי הדוקטורט  .7

 (.עמוד עד עמוד וחצי בלבד)תקציר הצעת המחקר באנגלית  .8

ואת (ה)תציג  עצמו/יציג(  ת)בהצהרה זו המועמד(. עמוד עד עמוד וחצי)הצהרה אישית באנגלית   .9
 . למדע בישראל ולעתיד המדינה( ה)היא  רואה את תרומתו/ואיך הוא( ה)ציפיותיו 

 . ב"המצי הטפסים "התחייבות חתומה של המועמד עפ .01

 
  0103הודעות בכתב תימסרנה לכל מועמד עם העתק למוסד עד סוף מרץ 

 
 . ב טפסי בקשה ותקנון התכנית"רצ

 
 

מקור אחד ו )בתשעה עותקים מודפסים בלבד המעוניינים להגיש בקשותיהם יעבירו את החומר הבא 
לידי  –ים מתקדמים אל הרשות ללימוד   43:11שעה  3142לינואר  4לא יאוחר מיום (  עותקים 8 –

 . מגדל אשכול  0518חדר , 05מ  קומה "הח
 

 !לתשומת ליבכם לא תתאפשר החרגה במועד מסירת החומר
 

 . אנא הפיצו מידע זה לתלמידים העונים על הקריטריונים לעיל
 
 
 

 , בברכה
 

 ואן'סיגלית רג
 ראש מינהל הרשות ללימודים מתקדמים

 
 

 : העתקים
 רקטור, י'דוד פרג' פרופ

 דיקן ללימודים מתקדמים, יצחק הרפז' רופפ
 


