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 לכבוד
 חברי הסגל האקדמי

 כ  א  ן  
 

 שלום רב, 

 ג תשפ"-לתלמידי דוקטורט מצטיינים ביה"ס ללימודים מתקדמים ע"ש בלוםמלגות  -הנדון: "קול קורא" 

 1סימוכין: קריאה שניה 

בכל תחומי  לדוקטורנטים  מלגות תחרותיות 12  ללימודים מתקדמים ע"ש בלום, יעניק ביה"ס  גתשפ"בשנה"ל 
 ₪ כל שנה.   75,000שנות כתיבת עבודת המחקר  4לפרק זמן של והיא תינתן ₪   300,000מלגה  כל גובה  .הדעת

 ממקורותיהם למלגה זו. חוקרים יתבקשו להוסיף 
 

 על ורק אך ניתנות  הן .באוניברסיטת חיפה לדוקטורנטים המוענקות ביותר היוקרתיות מלגות בלום הן 
המדעי, מטרתן  לאפשר לתלמידים מעולים להקדיש מירב זמנם   ובמחקר בלימודים אישית הצטיינות של בסיס

ללימודים ולמחקר וליצור תנאים נאותים שיאפשרו חיבור עבודת הדוקטורט בפרק זמן נורמטיבי הקבוע בתקנון  
 האקדמי.  

 המצטיינים התלמידים על ולהמליץ זו למלגה המועמדים את מתבקשים המנחים לבחור בקפדנות יתרה משכך, 
 .ודאיים המדעי למחקר וחשיבותם שתרומתם ביותר

 
 לבחירת המועמדים: הקריטריונים  

 מצוינות אקדמית.  .1
 יכולת השתלבות )בטווח הארוך( בסגל האקדמי של המוסדות להשכלה גבוהה )רצף לימודים(.  .2
 ריים שיבואו לידי ביטוי בהמלצות, קורות חיים והמיקום של המועמדים ביחס הישגים לימודיים ומחק .3

 .לכיתה/מחזור     
 חשיבות המחקר, ייחודו וחדשנותו. .4
 תרומתו התיאורטית/ המתודולוגית/ יישומית של המחקר.  .5
 פריצת דרך אקדמית/ אנושית/ חברתית. .6
 פרסומים, השתתפות פעילה בכנסים, פרסים אקדמיים. .7

 
 תנאי סף להגשת מועמדות:  

,  2.10.2022-לא יאוחר מה ,לימודי דוקטורט בסמסטר א' תשפ"ג לאחר קבלה ללימודי דוקטורט מן המניין תחילת .1
 )לא תתאפשר הארכה מעבר למועד זה(. 

 הצגה פעילה בכינוס מדעי )נדרש מיקום ראשון על התקציר(. .2
 תואר שני בהצטיינות או בהצטיינות יתרה. .3
מלגות   .4 מקבלים  ושאינם  חיפה  באוניברסיטת  במחקרם  העוסקים  לסטודנטים  ורק  אך  מיועדות  בלום  מלגות 

 לימודים אחרות ושאינם עובדים אלא בעבודה הקשורה בשיפור הכשרתם לצורך עבודת הדוקטור שלהם. 

 
 הליך בחירת המועמדים

  ההגשה תתבצע באמצעות המנחים .
את   תבחן  מיוחדת  וועדת  בסיס ההצעות  על  המועמדים,  לנתוני  בהתאם  אלו  למלגות  הבקשות  מכלול  את  תאשר 

 תחרותי, ועפ"י שיקולי המוסד והאפשרויות התקציביות. 

 

 : עם אישור המלגה מתחייב/ת המלגאי/ת כלפי האוניברסיטה

 בפרק הזמן בו הוא מקבל את המלגה.לסיים את עבודת המחקר  .1
 הקשורה לשיפור ההכשרה לצורך עבודת הדוקטורט.  בעבודהלא לעבוד לשם הכנסה, אלא  .2
    לבקש אישור האוניברסיטה לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של ששה חודשים או יותר.  .3

 יותר משנה אחת.  מלגאי בלום להאוניברסיטה לא תאשר הפסקת לימודים ל     

 
 בהתאם להחלטת רקטור האוניברסיטהתיקון מועד הגשה  1
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   :מסמכים מצורפים לבקשה

 טופס הגשת מועמדות  .1

 . באנגלית בפורמט מובנה )מצ"ב(קורות חיים  .2

 ראשון.כמציג או מקומי הצגת מסמך המאשר השתתפות פעילה בכנס בינלאומי  .3

 תעודת הצטיינות/הצטיינות יתרה בתואר שני. .4

 גיליונות ציונים ואישורי זכאות לתואר ראשון ושני. .5

(: בהמלצה יש לכלול  והשני מאיש סגל אקדמי נוסף המכיר את המועמד/ת  מהמנחהשני מכתבי המלצה )אחד   .6

מידע אודות תחום המחקר, חשיבותו המדעית, מקוריותו, חדשנותו ותרומתו הצפויה לתחום, וכמו כן להתייחס 

 להישגים האקדמיים של המועמד/ת. 

 
 .PDF -אחד בכקובץ  המופיע ב"קול הקורא" בסדר ו האנגליתבשפה יש להגיש הנלווים הטפסים החתומים והמסמכים את 

  aabutbul@univ.haifa.ac.il גב' ענת אבוטבול באמצעות דוא"ל:לרמ"ד מלגות תואר שלישי  ההגשה 

 . 1.8.2022לא יאוחר מ 

 לא תתאפשר הארכה מעבר למועד זה.

 תיקים החסרים מסמכים לא יטופלו. 

 
 ב ב ר כ ה ,

 

 
 ברק-אורלנד פרופ' לילי 

 דיקן 
 

 העתקים: 
 פרופ' רון רובין, נשיא

 פרופ' גור אלרואי, רקטור 
 מר מיכאל ויינר, סגן נשיא ומנכ"ל 

 דיקני פקולטות
 , מזכיר אקדמי ורדית גרברד"ר 

 מתקדמים ע"ש בלום םבי"ס ללימודיגב' סיגלית רג'ואן, ראש מינהל 
 קולטות ראשי מנהל פ

 מלגות תואר שלישי , ראש מדור  ענת אבוטבולגב' 
 עוזרות מנהליות לראשי החוגים

 
 ***המסמך כתוב הנו בלשון זכר, אך פונה לשני המינים  
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