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 מערך ההוגנות המגדרית 

 אוניברסיטת חיפה
 

 

 2021אפריל   

 

 אוניברסיטת חיפה –דוקטורט לדוקטורנטיות מצטיינות -תכנית מלגות בתר

 

דוקטורנטיות מצטיינות. במסגרת התוכנית -המערך להוגנות מגדרית מפעיל תכנית מלגות לבתר

שסיימו את לימודי הדוקטורט שלהן בהצטיינות במוסד אקדמי מחקרי שתי מלגות למי  עדיחולקו 

 בשנה )או במסגרת משולבת בחו"ל ובישראל( דוקטורט בחו"ל-להשתלמות בתר והתקבלו ,)בישראל(

 .(2021-2022) תשפ"ב האקדמית

למסיימות דוקטורט מצטיינות מכלל האוניברסיטאות, בעלות מטרת התכנית היא לסייע 

להשתלב בסגל האקדמי הבכיר  ,דוקטורט בחו"ל-שהתקבלו להשתלמות בתר  PhD תואר

 בכלל. בעולם האקדמי , ובפרט באוניברסיטת חיפה

 

 היקף המלגה

 דוקטורט. -רת$  למשך כל תקופת הב 25,000

 

 תנאי זכאות

 .מאמרים, קרנות מחקר, כנסים וכו' , םמיפרסו  -אקדמית מצוינות  -

 ,לתואר ממועד הזכאותשנים  5טרם חלפו ו( PhDתואר דוקטור ) ותחוקרות בעל -

דוקטורנטיות שעבודת הדוקטורט שלהן צפויה להיות מוגשת לשיפוט לא יאוחר מסיום ו

דוקטורט באוניברסיטה בחו"ל )או -להשתלמות בתר קבלה, (2020-2021) שנה"ל תשפ"א

 ובלבד, (2021-2022) תשפ"ב החל מהשנה האקדמית במסגרת משולבת בחו"ל ובישראל(

טרם החלה את השתלמותה )עדיפות תינתן למי שהתקבלה להשתלמות בטרם הגשת ש

השתלמות הבתר דוקטורט לא יאוחר להתחיל את על המועמדות  הבקשה לקבלת המלגה(.

 .2022 אוקטובר מחודש

למי או  הבתר דוקטורט, עדיפות תינתן למי שזכתה במלגה מהאוניברסיטה בה יתבצע מחקר -

 דוקטורט אחרת.-פוסט כל מלגתבשזכתה 

היא תהיה זכאית  – משולבת בחו"ל ובישראלבתר דוקטורט תכנית אם המועמדת התקבלה ל -

לכל הפחות מחצית מתקופת בתר להגיש מועמדות בתנאי שהתכנית כוללת שהות של 

חודשים( באוניברסיטה בחו"ל, והמחקר בישראל לא יתבצע  24מתוך  12הדוקטורט )

 רט או במעבדה בה נעשה המחקר לדוקטורט.בהנחיית מנחה/ת הדוקטו

 להצגת ניתן להגיש מועמדות להשתלמות בתר דוקטורט קצרה משהות של שנה בכפוף -

. היקף המלגה במקרה זה יקבע הצפויה ההשתלמות משך אודות הקולט מהמוסד אישורים

  בהתאם לשיקולי הוועדה.

הדוקטורט ולהצטרף כחברת סגל -לשוב לישראל לאחר השלמת בתרעל המועמדת להתחייב  -

  משרה על ידי האוניברסיטה.ה תוצע לאם אקדמי באוניברסיטת חיפה 
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 הגשת המועמדות 

 

במייל להלן את המסמכים המפורטים  ת להמציאומתבקשהמעוניינות להגיש מועמדות 

equity@univ.haifa.ac.il   1.6.2021לא יאוחר מיום. 

 קורות חיים כולל רשימת פרסומים. -

מכתב פניה אישי הכולל פרטים אודות המוסד המארח, תכנית ההשלמות הצפויה, נושא  -

 .המחקר, תקופת ההשתלמות ומקורות מימון נוספים העומדים לרשות המועמדת

 . דוקטורט-מסמך המאשר קבלה להשתלמות פוסט -

אישור על הגשת מועמדות לתכניות רלוונטיות )המלגה תינתן  - ככל שמועמדת טרם התקבלה  -

 .בכפוף להצגת אישור על קבלה בהמשך(רק 

 מכתבי המלצה: -

 .מכתב המלצה ממנחה/ת הדוקטורט -

 .ות בתחום המחקר של המועמדת/ות בכירים/מכתבי המלצה מחוקריםשני  -

מכתב המלצה  וקטורט יש להעבירככל שהמועמדת התקבלה להשתלמות בתר ד -

 השתלמות.ממנחה/ת ה

ישירות לכתובת המייל  את ההמלצות להעביר ות/הממליצים על -

equity@univ.haifa.ac.il  

 אקדמי כחברת סגל פותמועמדות ולהצטר תלהגש חתום על ידי המועמדת, טופס התחייבות -

 ,מועמדת אשר תסרב למשרה דוקטורט.-בתרהשתלמות האוניברסיטת חיפה לאחר השלמת ב

מובהר כי האוניברסיטה אינה  תידרש להשיב את כל כספי המלגה שנתנה לה. ,כאמור

מתחייבת להציע כל משרה עם סיום ההשתלמות או בכל זמן אחר, ודבר זה נתון לשיקול 

 הדעת הבלעדי והמוחלט של האוניברסיטה.

 

 הליך בחירת הזוכות

 

המועמדויות יועברו לחוות דעת ראשונית של חברות/י צוות ההיגוי של מערך ההוגנות המגדרית. 

 וות ההיגוי יועברו לוועדת המלגות.המלצות חברות/י צ

 .1.7.2021החלטת הוועדה תועבר למועמדות ולזוכות לא יאוחר מיום 

 רשאיתו( 2021-2022)הוועדה שומרת על זכותה להחליט האם להעניק מלגות לשנת הלימודים תשפ"ב 

  להחליט שלא להעניק כלל מלגות בשנה זו.
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 יבות זו:יקבלת המלגה מותנית בחתימה על התח

 

 

 התחייבות

 

דוקטורט, לאחר -בתראני   _____________ מתחייבת בזאת כי בכפוף לזכייה במלגה להשתלמות 

אשוב ו סיום ההשתלמות אציג את מועמדותי למשרת חברת סגל אקדמי בכיר באוניברסיטת חיפה

במידה ותוצע לי משרה שכזו. הריני מתחייבת לקבל את הצעת המשרה שתוצע לי, ככל שתוצע.  ארצה

אם  תוקף ההתחייבות עד שנתיים מסיום ההשתלמות. אם לא אשוב לארץ בתום ההשתלמות או

אשוב לארץ אך אסרב לקבל משרה אקדמית באוניברסיטת חיפה, הריני מתחייבת להשיב את כל 

 כספי המלגה שניתנה לי על ידי האוניברסיטה בצירוף הצמדה וריבית כחוק. 

הריני לאשר כי אין באמור כדי להוות התחייבות מצד האוניברסיטה להציע לי משרה עם סיום 

 ההשתלמות או בכל זמן אחר. 

 

 חתימה ____________   שם _____________

 

 תאריך _____________   ת.ז _____________

 

 

 

 
 

 


