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שטח ייעודי ללוגו 
בפרסומים: שימוש 

במשולש הלבן

צורת השימוש הראשית של הלוגו בפרסומי האוניברסיטה 

הינה בגרסתו האורכית של הלוגו, על גבי שטח סטרילי 

ייעודי בצורת משולש לבן. 

המשולש ומיקום הלוגו על גביו הינם יחידה אחת קבועה. 
אין לשנות את היחסים בין המשולש לבין הלוגו. 

ניתן לשנות את היחידה כולה )משולש+לוגו( באופן 

פרופורציונלי לפורמט )ראה הסבר בפרק יישום השפה 

הגרפית בפרסומי האוניברסיטה(.

קיימים מספר משולשים מוגדרים מראש בהם ניתן להשתמש 

על פי הצורך ושפת הפרסום. עבור פרסומים בעברית 

לעולם יופיע המשולש מצד שמאל למעלה עם גרסאות 

הלוגו המיועדות לשימוש בעברית. עבור פרסומים באנגלית 

לעולם יופיע המשולש מצד ימין למעלה עם גרסאות הלוגו 

המיועדות לשימוש באנגלית.

יש להקפיד לשמור על לוגו בגודל מכובד וקריא ולא 

לחרוג מחוקי גדלי המינימום גם כאשר מופיע הלוגו על גבי 

המשולש.

דוגמא:משולש עם לוגו דו שפתי לפרסומים בעברית 

התמחות בתואר מוסמך 
בלימודי שלהי העת העתיקה 

(LATE ANTIQUITY) ומורשתה

לתלמידים מצטיינים במסלול המחקרי 
לשנת תשע״ו  2015-2016

הפקולטה למדעי הרוח מודיעה
על פתיחת הרשמה

ההתמחות מיועדת לתלמידי 
מוסמך במסלול המחקרי בחוגים: 

ארכאולוגיה, היסטוריה, היסטוריה 
של ע״י, לימודי האיסלאם והמזרח 

התיכון, לימודים קלאסיים, מדע 
הדתות, מחשבת ישראל, ספרות 
עברית, תולדות האמנות ותלמוד.

המתקבלים יזכו במלגת מחייה 
בהיקף של שכר לימוד לשנתיים*. 

המועמדים יתקבלו להתמחות 
על סמך נתוניהם האישיים, שתי 

המלצות וראיון.

מועד אחרון להגשת מועמדות הוא
7 ביוני 2015.

המלגה ניתנת בתמיכת המועצה 
להשכלה גבוהה, הקרן למדעי הרוח 

וקרן יד הנדיב.

* קבלת המלגה תותנה בזכאות 
לתואר ב.א. בראשית שנת הלימודים 

תשע״ו. המלגה לשנה שנייה תינתן 
בכפוף להתקדמות ולהישגים 

בלימודים.

לפרטים נוספים: 02-5883597
niral@savion.huji.ac.il

zehavac@savion.huji.ac.il ; 02-6585999 ; בפקולטה למדעי הטבע: זהבה כהן

inbals@savion.huji.ac.il ; 02-6757182 ; בפקולטה לרפואה וביה"ס לרוקחות: עינבל שגיא

 yaeli@cs.huji.ac.il ; 02-5494513 ; בביה"ס להנדסה ומדעי המחשב: יעל בן-לולו

 קול קורא לתכנית אוניברסיטאית למלגות 
 לדוקטורנטים מצטיינים מהחברה הערבית 

לשנת תש"פ )2020-2019(
 בתחומי ה STEM:  מדעי הטבע, רפואה, 

רוקחות , הנדסה ומדעי המחשב

עמיתי נויבאוור

את הבקשות יש להגיש ישירות לפקולטות עד לתאריך 1.9.2019

האוניברסיטה תעניק במסגרת התכנית 

בשנת הלימודים תש"פ )2019-2020( 

ארבע מלגות בסכום של25,000  דולר 

ארה"ב כל אחת )סה״כ 100,000  דולר 

לתקופת הלימודים לתואר(. 

מלגות אלו מיועדות לסיוע בתקופת 

הלימודים והן ניתנות עבור 4 שנות 

לימוד לתואר דוקטור.

 בחירת המלגאים תעשה על פי 

מצוינות מדעית.

זכאים להגיש מועמדות תלמידים אשר 

 שנת תש"פ היא שנת לימודיהם 

הראשונה לתואר דוקטור באוניברסיטה 

 העברית. במשך תקופת הלימודים 

 יקדישו התלמידים את מלוא זמנם 

לפעילות האקדמית באוניברסיטה.

 להלן חומר הנדרש  )בעברית או 

באנגלית( עבור הגשת מועמדות:

•  מכתב פנייה של המועמד/ת 

•  קורות חיים כולל רשימת פרסומים

•  גיליון ציונים של התואר הראשון והשני

 •  שני מכתבי המלצה: אחד 

מהמנחה לדוקטורט והשני מאחד ממורי 

התלמיד/ה בתארים הקודמים

•  פירוט תכנית המחקר לתקופת המלגה

•  אישור קבלה ללימודים לתואר דוקטור 

על ידי הרשות לתלמידי מחקר

 את כל המסמכים הנ"ל יש לרכז
 בקובץ PDF אחד

 אנו שמחים להודיעכם על תכנית אוניברסיטאית לתמיכה בדוקטורנטים מצטיינים 
מהחברה הערבית.  מטרת תכנית מלגות זו לעודד ולסייע לתלמידים לפנות ללימודי 

תואר שלישי, לאפשר להם להקדיש את מלוא זמנם ללימודים ולהרחיב בטווח הארוך 
את חברי הסגל האקדמי הבכיר מהחברה הערבית במדינת ישראל. 


