תכנית מלגות ה ות#ת לבתר -דוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית -תקנון והנחיות
למחזור תש"פ

א /כלל י
 .1בהמשך לתכנית להרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה לבני החברה הערבית )ערבים ,דרוזים,
צ'רקסים ,ובדויים( החליטה הוועדה לתכנון ולתקצוב לפעול לקידום ייצוגם של ערבים
במוסדות להשכלה גבוהה ,ובין היתר לכונן תכנית מלגות לבתר דוקטורנטים מצטיינים בני
חברה זו החל משנה"ל תשע"ד.
 .2מטרות התכנית הן:
•

•

לסייע לדוקטורנטים ערבים מצטיינים מאוניברסיטאות המחקר בישראל לצאת
להשתלמות )פוסט דוקטורט( באוניברסיטאות מובילות בחו"ל ,במטרה לקלוט אותם
עם סיום ההשתלמות כחברים בסגל האקדמי באוניברסיטאות או במכללות האקדמיות
בישראל.
בטווח הארוך ,להביא להגדלת מספר חברי הסגל האקדמי מבני החברה הערבית.

ב .המלגות
.1
.2
.3
.4
.5

במסגרת התכנית תעניק ות"ת עד  14מלגות חדשות מידי שנה.
כל אוניברסיטת מחקר רשאית להגיש עד שני מועמדים לקבלת המלגות במסגרת התכנית.
גובה המלגה הינו  20אלף דולר לשנה )במחירי תקציב תש"פ(
המלגה תינתן לתקופה של שנתיים.
המלגה מיועדת לסיוע במימון ההוצאות להלן :הוצאות מחיה ,כרטיסי טיסה למלגאי
ולמשפחתו והוצאות בגין מעבר המשפחה לחו"ל.

ג .תנאים כלליים לבחירת המועמדים
 .1המועמדים אשר יוגשו יענו על התנאים הבאים:
• המועמדים שיוגשו ע"י אוניברסיטאות המחקר התקבלו להשתלמות בחו"ל וזכו
במילגת קיום מהמוסד הקולט או מהמוסד השולח או כל מלגת פוסט דוקטורנט אחרת,
ובכוונתם לצאת ללימודי פוסט דוקטורט בחו"ל לתקופה שלא תפחת משנתיים .יש
לפרט באילו מלגות זכה המועמד.
• על המועמדים לקבל את התואר השלישי שלהם לא יאוחר משנה לאחר היציאה
להשתלמות או שביום היציאה להשתלמות לא חלפו למעלה מארבע שנים ממועד קבלת
התואר השלישי שלהם.
•
•
•

ההשתלמות תתקיים באחת מהאוניברסיטאות המובילות בעולם.
ההשתלמות תתמקד בפעילות מחקרית בתחומו המדעי של המועמד.
במשך תקופת ההשתלמות יקדיש המועמד את מלא זמנו לפעילות האקדמית
באוניברסיטה בה הוא משתלם.

•

•
•

המוסד השולח יקבל מהמועמד ויעביר לות"ת את הצהרתו כי לקראת השלמת
ההשתלמות בחו"ל יפנה אל מוסדות אקדמיים בארץ )אוניברסיטאות ומכללות
אקדמיות( לרבות האוניברסיטה השולחת ,בבקשה להצטרף כחבר סגל ,ובמידה שיקבל
הצעה כזו אכן יצטרף אל אחד מהם כחבר סגל.
במידה ויחליט המילגאי לא לחזור לאחד המוסדות בארץ ,למרות שקיבל הצעה כנ"ל,
הוא ידרש להחזיר את המילגה.
המלגות מיועדות לכלל בני החברה הערבית .במסגרת תכנית זו לא יוגשו מועמדים אשר
היו בעבר בעלי מינוי כחבר סגל אקדמי בכיר )מדרגת מרצה או דרגה מקבילה ומעלה(,
במסלול הרגיל ,במוסד אקדמי כלשהו בארץ או בחו"ל;

ד .נהלי דיווח ותשלום
 .1כל אוניברסיטה תבחר את המלגאים מטעמה בתהליך פנימי ובכפוף לתנאים המפורטים
בסעיף ג' לעיל.
האוניברסיטה תגיש לות"ת לות"ת עד ליום  1.5.2019באמצעות לשכת הרקטור ,את
רשימת המועמדים לקבלת המלגה  .יש להעביר  8העתקים של כל תיק מועמד )כל עותק
בשקית ניילון נפרדת( .כמוכן יש להעביר החומרים בדואר האלקטרוני לכתובת:
. ,moshe@che.org.il
יש לצרף לחומר התחייבות החתומה על ידי רקטור האוניברסיטה על עמידה בקריטריונים
לקבלת המלגה של כל אחד מהמלגאים .בנוסף תצרף האוניברסיטה לגבי כל מועמד :קורות
חיים ,המלצה ממנחה הדוקטורט והמלצות אקדמיות נוספות.
ועדת ההיגוי של הות"ת בענין החברה הערבית ,תוודא עמידת המועמדים בתנאים ותאשר
את המועמדים באופן סופי.
בתום כל שנה אקדמית תגיש האוניברסיטה לות"ת דו"ח שנתי ובו:
•
•

דיווח כספי על התשלומים שהועברו למלגאים בשנת הלימודים הנוכחית בהתאם
לתנאים ולמגבלות כפי שצוינו בסעיף ג' של התקנון ,חתום ע"י מנהל הכספים של
האוניברסיטה.
דיווחים אקדמיים על כל מלגאי בנפרד יוכנו על ידי המוסד בתום השנה האקדמית
ויועברו לות"ת .הדו"חות יכללו דיווח קצר של כל מלגאי על עבודתו ודיווח קצר של
המנחה על תרומתו של המלגאי לעבודת קבוצת המחקר שהוא עומד בראשה )לא יותר
מעמוד אחד עבור כל מלגאי(.

הדוח הכספי והדוח האקדמי לגבי מלגאי תשע"ויועברו לות"ת עד ליום  1.7.2019ע"י
רקטור האוניברסיטה בצירוף מכתב נלווה.
 .2על סמך דיווחים אלו תעביר ות"ת לאוניברסיטאות בסוף שנת הלימודים את כספי המלגות
בגין אותה שנה.

