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 י"ד כסלו תשפ"א
 2020נובמבר  30

 לכבוד
   -  דיקנים; ראשי חוגים; ראשי ביה"ס; יור"י ועדות ד"ר חוגיות ראשי מינהל ועממיו"ת בפקולטות

ימיים; -עים גאומדעי הטבע )מתמטיקה; נוירוביולוגיה ואתולוגיה; ביולוגיה אבולוציונית וסביבתית; מד
  .(; ניהול משאבי טבע וסביבהמדעי החברה )מדעי המחשב; גיאוגרפיה ולימודי סביבהביה"ס למדעי הים(, 

 
 שלום רב, 

 בפ"הנדון: מלגות אדמס לשנת הלימודים תש
 

לתלמידי דוקטורט במדעי הטבע והחיים מוענקות על ידי האקדמיה הלאומית הישראלית  מלגות אדמס
למדעים. היוזמה לתכנית היא של פרופ' מנחם יערי, נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים  ומר מרסל 

אלו. מועמדים למלגות  4. כל מוסד להשכלה גבוהה יכול להציע לכל היותר , המממן את המלגותאדמס מקנדה
פניות מועמדים יוגשו באמצעות רקטור האוניברסיטה וישפטו בהתאם לתקנון ולכללי התכנית. החלטות ועדת 

 הבחירה הנן סופיות ואינן ניתנות לערעור. 
 

 : גובה המלגה
 המלגות הן לתקופה של שלוש שנים עם אופציה לשנה רביעית בכפוף להמלצת המוסד.

לפני תום תקופת שלוש השנים, הוא זכאי להמשיך את המלגה עד  במקרים שהמלגאי מסיים את הדוקטורט
 חודשים במעבדה שבה ביצע עבודתו.  ארבעה

המלגאים. לשנה לכל ₪  100,000הזוכים במלגות יהיו זכאים לפטור משכר לימוד מוסדי ולמלגה בגובה של 
לה בכנס מדעי בינלאומי, להשתתפות פעיבשנה, $  3,000אפשרות לתמיכה כספית עד לסכום של  נהישבנוסף, 

 , בתנאי הקרן.קבלת המלגהכל שנה משנות ל
 

 רשאים להגיש  בקשה למלגה:

מתמטיקה ומדעי המחשב  )לא : מדעי הטבע, מדעי החיים, סטודנטים מצטיינים לתואר שלישי בתחומים .1

 .)בלבד  MDתואר סטודנטים לל
 1-ולא יאוחר מה 2019לאוקטובר  1-אחרי ה במסלול רגיל אשר התחילו לימודי התואר השלישיסטודנטים 
  1 אחרי( השני לתואר לימודים כדי תוך או הראשון התואר קבלת אחרי( במסלול הישיר, או 2020לאוקטובר 
 . 2020  באוקטובר 1 -מ יאוחר ולא 2018 באוקטובר

הקלה זו אינה לי בשישה חודשים לכל לידה; אימהות לילדים תהיינה זכאיות להארכת גיל ההגשה המקסימא
 חלה לגבי מועד תחילת לימודי התואר השלישי.

 . תושבי ישראל ובעלי אזרחות ישראלית .1

 סטודנטים בעלי הצעת מחקר מאושרת.  .2

ושאינם עובדים אלא בעבודה הקשורה  סטודנטים אשר אינם מקבלים מלגות קיום אחרות .3
על פי החלטה משותפת לתכנית מלגות ישירות בשיפור הכשרתם לצורך עבודת הדוקטורט שלהם. 

אדמס, לתכנית מלגות קלור ולתכנית עמיתי עזריאלי, אין להגיש מועמדות לשתי מלגות באותה 
לא תדון במועמדותו של אדם ששמו נכלל באותה עת  ועדת ההיגוי של מלגות אדמסשנה אקדמית. 

 . לאחת המלגות האחרותגם ברשימת המועמדים 

 סטודנטים העוסקים במחקרם במסגרת האוניברסיטה, ושאינם מועסקים על ידי שום גורם אחר.  .4

למימון השתתפותם הפעילה של המלגאים  $ 3,000-בנוסף, יקצה מפעל המלגות משאבים עד ל  .5
ים בינלאומיים/סדנאות לימודים בחו"ל, אחת לשנה,בתנאי שהשתתפותם תתרום בכנסים מדעי

משמעותית לקידום מחקרם. בקשות אלה יוגשו ישירות אל האקדמיה, בליווי מכתב תמיכה של 
המנחה או חבר סגל בכיר המכיר את המועמד ואת עבודתו על המכתב להסביר את חשיבות 

 אפשר הראשונה הנסיעה אתולרים של ארה"ב. השתתפותם ורשימת ההוצאות הצפויות, בד

 .המלגה אישור לאחרשה חודשים יש לקיים
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 mburg@univ.haifa.ac.il :דוא"לל 31.12.2020חמישי מיום יש להגיש את הבקשה לא יאוחר 

 אחד, לפי הסדר הבא: PDFיש לשלוח בקובץ  והנספחים הבקשה טופס את
 

 ה.הבקש טופס .1
 מפעל כלפי יתחייב המועמד .הבקשה לטופס המצורף הטופס גבי על המועמד של חתומה התחייבות .2

 דוחות, המוסד דרך, התוכנית להנהלת ולהגיש זה בתקנון המפורטים התנאים אחר למלא המלגות
 .אקדמית שנה כל של מסיומה יום 30 בתוך הדוקטור בעבודת המנחה ושל שלו שנתיים

 .הדוקטורט לימודי את המועמד התחיל שבו התאריך מצוין ובו ,מהמוסד רשמי מסמך .3
, היותר לכל עמודים 2 על מודפסים, באנגלית )בלבד רשימה) המועמד של הפרסומים ורשימת חיים קורות .4

 .לפרסום שהתקבלו מאמרים ורק אך בחשבון תביא הוועדה. שורות 1.5 של וברווחים' נק 12 בגודל
 ציונים ,קורסים רשימת (השני ולתואר הראשון לתואר המועמד של וחתומים רשמיים לימודים גיליונות .5

 (. התואר קבלת אישור ,הכיתתי לממוצע יחסית
 הגשת זמן עד הדוקטורט ללימודי הראשונה בשנה )אפשר אם ,ציונים לרבות( הלימודים מהלך סיכום .6

 .הבקשה
 1.5 של וברווחים ק'נ 12 בגודל, אחד עמוד על, באנגלית לדוקטורט מחקר ותוכנית לימודים תוכנית .7

 .שורות
 את מציג המועמד ובה ,שורות 1.5 של וברווחים ק'נ 12 בגודל, אחד עמוד על, באנגלית אישית הצהרה .8

 .המדינה ולעתיד בישראל למדע תרומתו את רואה הוא כיצד ומתאר ציפיותיו ואת עצמו
 .נפרד בקובץ המועמד של צבעונית דרכון תמונת .9

 

ע"פ הפירוט  mburg@univ.haifa.ac.il אשר יישלחו ע"י הממליצים ישירות למייל בלבד המלצה מכתבי  3
 הבא: 

 
 .המועמד כישורי את המכירים בכירים מורים של האחרים והשניים הדוקטור עבודת מנחה של הראשון
 .נוספים 2 - ו מהמנחים 2 – מכתבים 4 נדרשים, לדוקטורט מנחים שני שיש במקרה
 .עצמו במועמד ולהתרכז המועמד של המחקר בתיאור למעט יש ההמלצה במכתבי

 נייר על חתומים, באנגלית, שורות 1.5 של וברווחים אחד עמוד על' נק 12 בגודל להיות ההמלצה מכתבי על
 .המוסד של רשמי מכתבים

 
 .תטופלנה לא המבוקש החומר כל את תכלולנה לא אשר בקשות: לב לתשומת

 
 .2021  אפריל סוף עד למוסד העתק עם מועמד לכל תימסר המלגה קבלת על בכתב הודעה

 
 

 אנא הפיצו מידע זה לתלמידים העונים על הקריטריונים לעיל. 
 
 

 בברכה, 
 סיגלית רג'ואן

 ראש מינהל הרשות ללימודים מתקדמים
 
 

 העתקים: 
 , רקטורגוסטבו משפרופ' 
 , דיקן ללימודים מתקדמיםברק-לילי אורלנדפרופ' 
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