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 ד' תמוז תשפ"א
 2021יוני  14

 לכבוד 
 ראשי חוגים

 יו"ר ועדות חוגית לתואר שלישי
 ע.מ. לראשי החוגים

 כ א ן
 

 

 שלום רב,
 

 כלכלת ישראלמצטיינים בתחומי מלגות לדוקטורנטים מצטיינים  -קול קורא הנדון: 
 ג"תשפ-בפ"תשמחזור 

 ז"ל מילר עמוס ,חזק ז"ל בארי גלעד ז"ל,  מיכה ,גד בונה ז"ל ע"ש
 .הכיפורים יום במלחמת שנפלו האוצר במשרד התקציבים אגף עובדי

 
 :כלליות הנחיות

  של מעמד בעלי או ישראלית אזרחות לבעלי ורק אך מיועדות ת"הות של המצויינות מלגות תוכניות כל 

 ".קבע תושב"

 נתונה בשנה זמנית-בו ת"ות של אחת מלגות מתוכנית ליותר ת/מועמד להגיש אין. 

 קודמים במחזורים ,זכו( לא אם ובין זכו אם בין( למלגה מועמדיםכ הוגשו שכבר ות/מועמדים להגיש אין. 

 המלגות תוכניות של התקנונים תנאי בכל לעמוד ות/והמועמדים המוסדות על. 

  

 :מטרות התכנית

 הן בתחומי המאקרו והן בתחומי המיקרו. -על כלכלת ישראל עידוד והרחבת המחקר האקדמי .א

 עידוד מחקרים כלכליים תומכי החלטה בסוגיות ליבה בהן עוסק משרד האוצר על אגפיו השונים. .ב

מתן אפשרות לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי "כלכלת ישראל" להקדיש את מלוא זמנם ללימודים  .ג
 קטורט.ויצירת תנאים לסיום מוצלח של לימודי הדו

 
 אין להעסיק את המלגאי/ת על חשבון המלגה.

 

  .(בפ")במחירי תקציב תש שנתייםש"ח לשנה למשך  50,000גובה כל מלגה 
 

 יוכלו להגיש מועמדות מועמדים מצטיינים ביותר והעונים על התנאים הבאים: 
 . סטודנטים שהצעת המחקר שלהם בתחומי "כלכלת ישראל" אושרה.1
בתחומי "כלכלת ישראל" שהתקבלו ללימודי דוקטורט ונמצאים בשלב הגשת הצעת המחקר. . סטודנטים 2

 במקרה זה אישור הצעת המחקר בהמשך יהווה תנאי לקבלת המלגה.
 

 מקבל המלגה מתחייב כלפי האוניברסיטה: 
 . שנות המלגה שתיתוך א. לסיים את עבודת המחקר 

, ואף זאת באישור בכתב ממנחה עבודת ת חיפהבאוניברסיטב. לא לעבוד לשם הכנסה, למעט עזרה בהוראה 
 שעות הוראה שבועיות למשך שנתיים בלבד.  2הדוקטורט ובהיקף שלא יעלה על 

ג. לבקש את אישור האוניברסיטה, לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של ששה חודשים או יותר. 
 ליותר משנה אחת. הקפאת המלגההאוניברסיטה לא תאשר 
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 אופן ההגשה:

, לא יאוחר מיום mburg@univ.haifa.ac.ilלמייל  אחד PDFיש לשלוח בקובץ  הבקשה והנספחים טופס את
 , לפי הסדר הבא:2021 באוגוסט 1 ראשון

 ופס הבקשה של המועצה להשכלה גבוהה  )מצ"ב(ט 

 רה, פרסים וכד'(. ענקו בהצטיינות, או בהצטיינות יתקורות חיים )תוך ציון התארים והאם הו 

 .גליונות ציונים של התואר הראשון והשני ובמידה וקיים לגבי התואר השלישי 

   .)רשימת פרסומים )אם יש 

  הצעת מחקר או אישור על הגשתה.אישור 

 כולל הנושא וחשיבותו מקורותיו ותרומתו הצפויה עמודים( 8)עד  הצעת המחקר לדוקטורט תקציר ,
 לתחום. 

 1-2  המחקר, יש לכלול מידע אודות תחום . צוי( עוד המלצהאחת ממנחה העבודה ו)ר ,המלצות
)ניתן לשלוח ישירות ע" הממליץ לדוא"ל  להתייחס להישגים האקדמיים של המועמד/תו

mburg@univ.haifa.ac.il  . 
 

ע כי לא ינתן כפל מלגות מלגה זו לידיעתכם, כיוון שתקנון המלגות של הרשות ללימודים מתקדמים קוב
 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:
 , רקטורגור אלרואיפרופ' 
 מתקדמים, דיקן ללימודים ברק-לילי אורלנדפרופ' 

 מלגות לתואר שלישי ראש מדורגב' מוריאל בורג, 
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