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 לכבוד
 חברות וחברי הסגל האקדמי

 כאן
 
 
 

 1תשפ"דמחזור    - ערביתמהחברה ה יםמצטיינדוקטורנטים -ובתר דוקטורנטיות-לבתר ת"ות מלגות תוכנית - קול קוראהנדון: 
 
 

ים מהחברה .מצטיינות .יםדוקטורנטיות ת לבתרלהודיע על פתיחת מחזור חדש להענקת מלגות ות"  מתכבדת הרשות ללימודים מתקדמים  

 דוקטורט-בתרת  להשתלמו לצאת בישראל המחקר מאוניברסיטאות  .יםמצטיינות .יםלדוקטורנטיות לסייעמטרות התוכנית הן    .ערביתה

או במכללות    באוניברסיטאות אקדמיה סגלברים בכח ההשתלמות סיום עם ןם.אות לקלוטלנסות ו במטרהבחו"ל,   מובילות באוניברסיטאות

 . ערביתמהחברה ה האקדמי הסגל חברי וחברות מספר להגדלת להביא ,הארוך בטווחו האקדמיות בישראל,

 

 : פרטי המלגה

 . )במחירי תשפ"ד( דולר לכל שנה  36,000גובה המלגה הוא  •

 ובהעברת ת.המלגאי של האקדמית  בפעילות  מותנית יהיהשנ שנהר. קבלת המלגה בהיות לכל שנתיים של לתקופה תינתן המלגה •

 זו.  פעילות על הדיווח

 המשפחה מעבר בגין והוצאות  ולמשפחתה למלגאית טיסה כרטיסי ה,מחי  הוצאות : להלן ההוצאות במימון לסיוע  מיועדת המלגה •

 ת. .ה המלגאי.היא בגדר מלגה משלימה למקורות מימון נוספים שמשיג המלגה .ל"לחו

 

 :סף להגשת מועמדותנאי ת

 . בחו"לההשתלמות תתקיים באחת מהאוניברסיטאות המובילות  .1

 באוניברסיטה בחו"ל.   ם.ןשיוגשו ע"י האוניברסיטה להציג מכתב המאשר את קבלת המועמדים.ותעל  .2

לצאת ללימודי בתר    ם.ןזכו במלגת קיום מהמוסד הקולט או מהמוסד השולח או כל מלגת בתר דוקטורט אחרת, ובכוונת  המועמדים.ות .3

 בקשה. ה. ולאילו קרנות הגיש  זכה.תה המועמד.תמלגות  באילו יש לפרט . דוקטורט בחו"ל לתקופה שלא תפחת משנתיים

 לא להשתלמות היציאה או שביום להשתלמות היציאה לאחר משנה יאוחר לא ם.ןשלה השלישי התואר את לקבל המועמדים.ות על .4

  .השלישי התואר קבלת ממועד שנים מארבע למעלה חלפו 

 .ת.המועמד של המדעי םבתחו מחקרית בפעילות תתמקד ההשתלמות .5

 ת. .ממשתלהיא הוא.בה  באוניברסיטה האקדמית לפעילות הו.זמנ מלא את ת.דהמועמ קדיש.ית ההשתלמות תקופתב .6

סגל אקדמי בכיר )מדרגת מרצה או דרגה מקבילה ומעלה(, במסלול הרגיל,   י.ותמינוי כחבר  בעלי.ותאשר היו בעבר    מועמדים.ותלא יוגשו   .7

 במוסד אקדמי כלשהו בארץ או בחו"ל.  

 

 

/....2 

 
 השנה הראשונה לקבלת המלגה  1
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  :ותם. התחייבות המלגאי

ומכללות אקדמיות   בארץ )אוניברסיטאות  אקדמיים  ת מוסדו אל פנה.ית  ל"ההשתלמות בחו השלמת לקראת כי  ,להצהיר ת.מדל המועע •

 אל חברי הסגל באוניברסיטה. צטרף.ית אכן כזו הצעה קבל.יתש ובמידה ,סגל ת.רכחב להצטרף בבקשה ,כולל אוניברסיטת חיפה(

   המלגה. את להחזיר ידרש.תא יההוא/ ,ל"כנ  הצעה ה.לשקיב למרות ,בארץ המוסדות לאחד לחזור לא ת .יהמלגא חליט.יתו במידה •

 ה לבחור בין מלגה זו למקורות האחרים.ו. ת במלגות ובמענקים שמקורם בתקצוב ציבורי יהיה עלי.המלגאי זכה.תבמקרים בהם  •

 

 המועמדים.ות: הליך בחירת 

ברשותה של הדיקן ללימודים    הת ישירות אל הרשות ללימודים מתקדמים, באישור והמלצות המנחים בלבד. ועד.ההגשה תתבצע ע"י המועמד

 .אשרם בהתאם לשיקולי המוסדת, וותבחן את הבקשות למלגות בהתאם לנתוני המועמדת מתקדמים 

 
 אופן ההגשה:

 : בסדר הבא, הכולל את המסמכים הבאים PDF-ב אחדאת הבקשות יש להעביר בעותק אלקטרוני 
 טופס הבקשה של המועצה להשכלה גבוהה  )מצ"ב(.  .1

במידה ואין בידי המועמדים אישור מתאים, יש להשלימו עד ספטמבר    להשתלמות בתר דוקטורט מטעם המוסד הקולט.אישור קבלה   .2

2023 . 

 קורות חיים מעודכנים. נא לערוך את קורות החיים בהתאם לדוגמת המצ"ב.  .3

 דוקטורט, אם כבר ידועה זהות המנחה. -מהמנחה העתידי לבתרמכתב המלצה  .4

 ..תאשר מכיר/לימד את המועמד .תסגל נוסף .ת שתי המלצות: ממנחה עבודת הדוקטורט ומחבר .5

 אישור זכאות לדוקטורט. תעודת דוקטורט או  .6

  .פירוט תמציתי של עבודת הדוקטורט של המועמד .7

 פירוט לגבי המחקר אותו יבצע המועמד בתקופת השתלמות הבתר דוקטורט. .8

 . טופס הצהרה חתום )מצ"ב( .9

 
נתונה, ולא תתאפשר הגשת מועמדות למי שהוגשו בעבר   בשנה זמנית-בו  ת"ות של אחת מלגות  כניתמתו  ליותר  לא ניתן להגיש מועמדות

 .לא זכו( אם ובין  זכו  אם קודמים )בין  במחזורים
 

  marazi@univ.haifa.ac.il   לגב' מור ארזי, 2023 מרץב 12' אמיום יש להעביר את הבקשות לא יאוחר 

 
 

 ב ב ר כ ה ,

 
 אירית עקירברופ' פ

 וראש בי"ס בלום הדיקן ללימודים מתקדמים
 
 

 העתקים: 
 יקני פקולטותד                                                                  , רקטורגור אלרואיפרופ' 

 , ב"ס בלוםגב' סיגלית רג'ואן, ראש מינהל הרשות ללימודים מתקדמים                  , המזכירה האקדמיתסגנית הרקטור, ד"ר ורדית גרבר
    ור ארזי, רמ"ד מלגות בתר דוקטורט, רל"מ, בי"ס בלוםגב' מ                                                                 ראשי מנהל פקולטטיים

 מינהלניות החוגים 
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