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לימודיו באוניברסיטה )בין מיוזמתו לתשומת לבך, עפ"י התקנון, הדיקן ללימודים מתקדמים רשאי לבטל את המלגה בכל עת, במקרים שהתלמיד לא יעמוד בדרישות האקדמיות או יפסיק 

תו של הדיקן ובאם נמצא התלמיד חייב מיוזמת האוניברסיטה(. כמו כן, תבוטל המלגה ע"י הדיקן ללימודים מתקדמים אם יתברר כי ניתנה על סמך פרטים כוזבים, וכן על פי שיקול דע ובין
ומים שקיבל ע"ח המלגה בשיעורים ובמועדים שייקבעו ע"י בעבירת משמעת ע"י רשויות המשמעת של האוניברסיטה. בכל עת של ביטול המלגה, יחויב התלמיד להחזיר את הסכ

 האוניברסיטה.
לך להתמסר ללימוד ולמחקר. הסכום המצוין לעיל ניתן לך כמלגה שהאוניברסיטה החליטה להעניק לך בגין הצטיינותך בלימודים/מצבך הסוציו אקונומי, וזאת על מנת לאפשר  הערה:

( לפקודת מס הכנסה קובע כי מלגה הניתנת לסטודנט למימון שכר הלימוד או לצורך קיומו בתקופת לימודיו, אשר ניתנה לו בתקופת לימודיו 29)9ברצוננו להסב את תשומת ליבך כי סעיף 
מלגה שלא תקיים את תנאי  מענק, פרס או פטור מתשלום.  במוסד לימוד ומחקר תהא פטורה ממס, כל עוד לא ניתנה בעד המלגה כל תמורה מצד הסטודנט. מלגה כוללת, לעניין זה,

לפיכך יתכן ותידרש/י ( דלעיל, כגון, שניתנה שלא בתקופת לימודיו של הסטודנט כהגדרתה בסעיף, או שניתנה בעד המלגה תמורה מצד הסטודנט, לא תזכה בפטור ממס. 29)9סעיף 
 קור או בכל דרך אחרת.לשלם בעתיד מס, על חשבונך, מן המלגה שהוענקה לך. תשלום המס יהיה בדרך של ניכוי במ
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 בפ"תש-פ"אלשנים תש

 

, של ות"ת )הוועדה לתכנון ותקצוב( ועדת ההיגוי –במסגרת פעולות המועצה להשכלה גבוהה 
 . יוצאי אתיופיהמקרב מלגות לדוקטורנטים מצטיינים  שמונהמידי שנה עד תעניק 

 
  התכנית:בין מטרות 

  מצטיינים מאוניברסיטאות המחקר בישראל לצאת יוצאי אתיופיה לסייע לדוקטורנטים
עם  להשתלמות )פוסט דוקטורט( באוניברסיטאות מובילות בחו"ל, במטרה לקלוט אותם

או במכללות האקדמיות  סיום ההשתלמות כחברים בסגל האקדמי באוניברסיטאות
 .בישראל

  מקרב יוצאי אתיופיהבטווח הארוך, להביא להגדלת מספר חברי הסגל האקדמי. 
 
  התכנית:ין מטרות ב
 

 בשנה"ל תשפ"א. מלגות חדשות 2תעניק ות"ת עד  במסגרת התכנית  .1
 כל אוניברסיטת מחקר רשאית להגיש עד שני מועמדים  לקבלת המלגות במסגרת התכנית.  .2
 .פ"א(תש)במחירי תקציב  לשנה $ 36,000גובה המלגה הינו  .3
 המלגה תינתן לתקופה של שנתיים.  .4
המלגה מיועדת לסיוע במימון ההוצאות להלן: הוצאות מחיה, כרטיסי טיסה למלגאי  .5

 מעבר המשפחה לחו"ל.ולמשפחתו והוצאות בגין 
 

 
 תנאי סף להשת מועמדות:

  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 

יש לפרט באילו  דוקטורט בחו"ל לתקופה שלא תפחת משנתיים. לצאת ללימודי פוסט
 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.
  מהאוניברסיטאות המובילות בעולם.ההשתלמות תתקיים באחת 
 .ההשתלמות תתמקד בפעילות מחקרית בתחומו המדעי של המועמד 

http://graduate.haifa.ac.il/


 
 

   3498838, הר הכרמל, חיפה 199אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי 
University of Haifa, 199 Aba Hushi Ave. Mount Carmel, Haifa, 3498838, Israel 

Phone: +972-4-8249716 :טלפון  -  Fax: +972-4-8240746 :פקס 
E-mail: mburg@univ.haifa.ac.il  :דוא"ל    Internet: http://graduate.haifa.ac.il 

 
לימודיו באוניברסיטה )בין מיוזמתו לתשומת לבך, עפ"י התקנון, הדיקן ללימודים מתקדמים רשאי לבטל את המלגה בכל עת, במקרים שהתלמיד לא יעמוד בדרישות האקדמיות או יפסיק 

תו של הדיקן ובאם נמצא התלמיד חייב מיוזמת האוניברסיטה(. כמו כן, תבוטל המלגה ע"י הדיקן ללימודים מתקדמים אם יתברר כי ניתנה על סמך פרטים כוזבים, וכן על פי שיקול דע ובין
ומים שקיבל ע"ח המלגה בשיעורים ובמועדים שייקבעו ע"י בעבירת משמעת ע"י רשויות המשמעת של האוניברסיטה. בכל עת של ביטול המלגה, יחויב התלמיד להחזיר את הסכ

 האוניברסיטה.
לך להתמסר ללימוד ולמחקר. הסכום המצוין לעיל ניתן לך כמלגה שהאוניברסיטה החליטה להעניק לך בגין הצטיינותך בלימודים/מצבך הסוציו אקונומי, וזאת על מנת לאפשר  הערה:

( לפקודת מס הכנסה קובע כי מלגה הניתנת לסטודנט למימון שכר הלימוד או לצורך קיומו בתקופת לימודיו, אשר ניתנה לו בתקופת לימודיו 29)9ברצוננו להסב את תשומת ליבך כי סעיף 
מלגה שלא תקיים את תנאי  מענק, פרס או פטור מתשלום.  במוסד לימוד ומחקר תהא פטורה ממס, כל עוד לא ניתנה בעד המלגה כל תמורה מצד הסטודנט. מלגה כוללת, לעניין זה,

לפיכך יתכן ותידרש/י ( דלעיל, כגון, שניתנה שלא בתקופת לימודיו של הסטודנט כהגדרתה בסעיף, או שניתנה בעד המלגה תמורה מצד הסטודנט, לא תזכה בפטור ממס. 29)9סעיף 
 קור או בכל דרך אחרת.לשלם בעתיד מס, על חשבונך, מן המלגה שהוענקה לך. תשלום המס יהיה בדרך של ניכוי במ

 

 

  במשך תקופת ההשתלמות יקדיש המועמד את מלא זמנו לפעילות האקדמית באוניברסיטה
 בה הוא משתלם.

  לקראת השלמת ההשתלמות המוסד השולח יקבל מהמועמד ויעביר לות"ת את הצהרתו כי
לרבות )אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות( ל מוסדות אקדמיים בארץ בחו"ל יפנה א

אכן יצטרף  שיקבל הצעה כזוהאוניברסיטה השולחת,  בבקשה להצטרף כחבר סגל, ובמידה 
 אל אחד מהם כחבר סגל.

  הוא שקיבל הצעה כנ"לבמידה ויחליט המילגאי לא לחזור לאחד המוסדות בארץ,  למרות ,
 ידרש להחזיר את המילגה.

  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;
 

ע"פ  אחד בלבד PDFבקובץ  המסמכים הבאים , וכן אתWORDבקובץ בקשה הטופס להגיש את  יש

 :25.11.2020רביעי מיום לא יאוחר , mburg@univ.haifa.ac.ilלכתובת  הסדר הבא
 )מצ"ב(דוקטורט -מלגת בתרטופס בקשה ל. 1
 ז(החוג, המכון או המרכ)מכתב המלצה מראש היחידה המקבלת . 2
 .ת/שתי המלצות: ממנחה עבודת הדוקטורט ומחבר סגל נוסף אשר מכיר/לימד את המועמד. 3

 .תעודת דוקטורט או אישור על סיום חובות השמיעה ותאריך הגשת העבודה. 4

 -נית להמשך השתלמות הפוסטט של המועמדת וכן התוכפירוט תמציתי של עבודת הדוקטור. 5
  ט.דוקטור

 mburg@univ.haifa.ac.il ישירות למייל ממליצים יכולים להעביר את המלצתם

 
 :הליך בחירת המועמדות

ישירות אל הרשות ללימודים מתקדמים, באישור והמלצות  ת/ההגשה תתבצע ע"י המועמד
ברשותה של הדיקן ללימודים מתקדמים תבחן את הבקשות למלגות בהתאם  המנחים בלבד. ועדה

 .בהתאם לשיקולי המוסד , ותאשרםיםוני המועמדלנת
 
 
 

 בתודה על שיתוף הפעולה,
 

 
 סיגלית רג'ואן

 ראש מינהל הרשות ללימודים מתקדמים
 
 
 
 

 העתק:
 , דיקן ללימודים מתקדמיםברק-לילי אורלנדפרופ' 

 מלגות לתואר שלישיגב' מוריאל בורג, רמ"ד 
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