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שלום רב,
הנדון :קול קורא  -מלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהאוכלוסיה החרדית– מחזור ג' לשנים תשפ"ב-תשפ"ד
במסגרת פעולות המועצה להשכלה גבוהה – ועדת ההיגוי של ות"ת (הוועדה לתכנון ותקצוב) ,תעניק מידי שנה עד
שלוש מלגות לדוקטורנטים מצטיינים מקרב האוכלוסיה החרדית.
בין מטרות התכנית :הכשרת סגל הוראה ומחקר מקרב האוכלוסייה החרדית בישראל ,והרחבת הייצוג של
האוכלוסייה החרדית בקרב הסגל האקדמי הבכיר בישראל .עידוד סטודנטים מצטיינים מהחברה החרדית לפנות
ללימודי תואר שלישי ,ולעסוק במחקר אקדמי תוך מיצוי יכולתם הלימודית והמחקרית.
גובה כל מלגה  ₪ 62,200לשנה למשך שלוש שנים אקדמיות (במחירי תקציב תשפ"ב) מזה  ₪ 52,200הקצבת ות"ת
ו ₪ 10,000-לשנה שישולמו ע"י האוניברסיטה לכל מלגאי .בנוסף תעמיד האוניברסיטה סכום שנתי של  10,000ש"ח
לכיסוי הוצאות מחקר (כגון :צילומים ,נסיעות ,תוכנה ,פרסום ,הוצאה לאור).
אין להעסיק את המלגאי/ת על חשבון המלגה.
יוכלו להגיש מועמדות מועמדים מצטיינים ביותר והעונים על התנאים הבאים:
כללי -יוגשו אך ורק מועמדים/ות העומדים בהגדרת המל"ג/ות"> ל"מיהו חרדי" כדלקמן:
בנים -התלמיד למד מכיתה ט' עד י"ב במוסד חינוך תרבותי ייחודי כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים
יחודיים ,תשס"ח 2008-או במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית ,המצוי בפיקוח אחר של משרד החינוך.
בנות -התלמיד למד מכיתה ט' עד י"ב במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית ,המצוי בפיקוח אחר של משרד
החינוך.
המועמדים למלגה יהיו בעל תואר שני שהגישו הצעת מחקר לדוקטורט תוך שנתיים וחצי מקבלת אישור עבודת ה-
 ,M.A.והצעת המחקר אושרה ,או תלמידים במסלול הישיר לדוקטורט ,שהצעת המחקר לדוקטורט שלו אושרה.
בשני המקרים הגשתו של המועמד ע"י האוניברסיטה תתבצע לא יותר משנה וחצי לכל היותר ממועד אישור הצעת
המחקר לדוקטורט ע"י האוניברסיטה.
במקרים של חריגה של עד חודשיים מלוחות הזמנים שצוינו ,הוועדה תשקול החלטתה בכל מקרה לגופו.
המלגאי/ת מתחייב/ת כלפי האוניברסיטה:
א .לסיים את עבודת המחקר תוך שלוש שנות המלגה או לכל היותר  3שנים ממועד הזכייה במלגה.
ב .המלגאיות תוכלנה לעבוד בתקופת המלגה בעבודות שונות (כולל כעוזרות הוראה ועבודות אחרות) בהיקף שלא
יעלה על  8שעות עבודה שבועיות ,ובתנאי שעבודתן רלוונטית לתחום לימודיהם/מחקרן ובאישור בכתב ממנחה
עבודת הדוקטורט.
ג .לבקש את אישור המוסד ,לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של ששה חודשים או יותר .האישור
עבור הפסקת עבודת המחקר ליותר משנה אחת יינתן על פי שיקול דעת של הוועדה ובכפוף לכללי
זכויות הסטודנט.
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ד .יציאה ארוכה לחו"ל במסגרת המלגה  -במידה וישנו צורך אקדמי חיוני ,המחייב יציאה לחו"ל במסגרת לימודי
הדוקטורט ,יגיש המוסד לוועדת המלגות של ות"ת בקשה מיוחדת ליציאה לחו"ל עפ"י העקרונות להלן:
 הבקשה ליציאה ארוכה לחו"ל תוגש מראש (אף רצוי בשלב הגשת מועמדות הדוקטורנט למלגה)
ותפרט ,בין היתר ,מקורות מימון לשהייה ,תכנית עבודה משוערת והגורמים איתם תעבוד המלגאית.
 הוועדה תבחן את חיוניות הבקשה טרם היציאה לחו"ל ותחליט בעניינה.
ה.בכל מקרה ,השהייה בחו"ל תהיה לתקופה מוגבלת שלא תעלה על שנה .שהייה בחו"ל מעבר לשנה ,אפילו
אם איננה ממומנת באמצעות המלגה לדוקטורנטיות מצטיינות במקצועות ההייטק תהווה עילה להשעיית
המלגה .במקרים חריגים יינתן אישור לשהייה בחו"ל לתקופה של מעל שנה על פי שיקול דעת של הוועדה
ובכפוף לכללי זכויות הסטודנט.
אופן ההגשה:
את הבקשות יש להעביר בעותק אלקטרוני אחד ( ,(PDFהכולל את המסמכים הבאים לפי הסדר הבא:
 .1טופס הבקשה של המועצה להשכלה גבוהה (מצ"ב)
 .2קורות חיים (תוך ציון התארים והאם הוענקו בהצטיינות ,או בהצטיינות יתירה ,פרסים וכד').
 .3גליונות ציונים ותעודות של התואר הראשון והשני ובמידה וקיים לגבי התואר השלישי.
 .4רשימת פרסומים (אם יש).
 .5אישור המוסד על המעבר לשלב שלב ב' של הדוקטורט.
 .6תקציר הצעת המחקר המאושרת ( 3-5עמודים).
 .7שלושה מכתבי המלצה -אחד ממנחה העבודה ,ועוד שתי המלצות מחברי סגל המכירים היטב את המועמד/ת
ואת תחום המחקר בו עוסק/ת הסטודנט/ית .יש לכלול מידע אודות תחום המחקר ,חשיבותו המדעית ,מקוריותו
וחדשנותו כמו כן להתייחס להישגים האקדמיים של המועמד/ת.
*ניתן להעביר למלצות ישירות למייל mburg@univ.haifa.ac.il
לתשומת לבכם נודעת חשיבות עליונה לתוכן ההמלצות ולנימוקיהן והם יהוו גורם בעל משקל בהחלטות הוועדה.
יש להעביר את הבקשות לא יאוחר מיום חמישי  4במרץ  2021למייל mburg@univ.haifa.ac.il
לא ניתן להגיש מועמדות ליותר מתוכנית מלגות אחת של ות"ת בו-זמנית בשנה נתונה ,ולא תתאפשר הגשת
מועמדות למי שהוגשו בעבר במחזורים קודמים (בין אם זכו ובין אם לא זכו).
לידיעתכם ,כיוון שתקנון המלגות של הרשות ללימודים מתקדמים קובע כי לא ינתן כפל מלגות .מלגה זו תחליף
את מלגת ההצטיינות מטעם הרשות ללימודים מתקדמים ,במידה והסטודנט זכה בה.
בתודה על שיתוף הפעולה,

סיגלית רג'ואן
ראש מינהל הרשות ללימודים מתקדמים

העתק:
פרופ' גוסטבו מש ,רקטור
פרופ' לילי אורלנד-ברק ,דיקן ללימודים מתקדמים
גב' מוריאל בורג ,רמ"ד מלגות לתואר שלישי
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