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שלום רב,
הנדון :קול קורא  -מלגות ע"ש פרופ' לבציון לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה  -מחזור תשפ"ב
המועצה להשכלה גבוהה מודיעה על פתיחת מחזור י"ח בתכנית המלגות ע"ש פרופ' נחמיה
לבציון ז"ל ,לדוקטורנטים מצטיינים בעלי רקע סוציו-אקונומי נמוך אשר גדלו באזורי הפריפריה.
מטרות התכנית לעודד סטודנטים מצטיינים מהפריפריה לפנות ללימודי התואר השלישי ,תוך עידוד המצוינות
האקדמית ,קיצור משך זמן לימודיהם לתואר השלישי ועידודם להשתלבות בעתיד בסגל האקדמי במדינת ישראל.
מדי שנה ייבחרו עד  10מלגאים על ידי ועדה מיוחדת שתמונה על ידי יו"ר ות"ת ,לאוניברסיטת חיפה הוקצתה
מכסה של עד  3מלגות.
המועמדים העומדים בתנאי הסף ייבחרו לפי קריטריונים של מצוינות אקדמית.
סכומי המלגות :
כל מלגה הינה בסך של  62,200ש"ח לשנה למשך  3שנים אקדמיות (במחירי תקציב תשפ"ב) ,מזה  ₪ 52,200הקצבת
ות"ת ו ₪ 10,000-ע"ח האוניברסיטה.
בנוסף תעמיד האוניברסיטה לרשותו של כל מלגאי סכום שנתי של  10,000ש"ח לכיסוי הוצאות מחקר.
תנאים לבחירת מועמדים :
 .1על המועמד/ת למלגה להיות בעל/ת תואר שני מאוניברסיטה מוכרת בארץ (או בחו"ל) ,שהתקבל ללימודי
הדוקטורט תוך לא יותר משלוש שנים מאז קבלת התואר או שהתקבל למסלול ישיר לדוקטורט.
בשני המקרים ניתן להגיש מועמדות רק לאחר הגשת הצעת המחקר לשיפוט ,ואישור האוניברסיטה או רק ע"י
המנחה לדוקטורט ,ולא יותר משנה לפני בחירתו/ה של המועמד/ת ע"י האוניברסיטה.
 .2כסטודנט מה"פריפריה" ייחשב מועמד אשר עומד בשני הקריטריונים הבאים*:
א .למד באחת מהחטיבות העליונות המופיעות ברשימה העדכנית של "פריפריה חברתית-כלכלית" כפי
שהוכנה ע"י המדען הראשי של משרד החינוך ומפורטות בנספח המצ"ב.
ב .מקום מגוריו במהלך רוב  12שנות לימוד בבית ספר ,בדגש על שלוש שנות התיכון ,באחד מהישובים
המוגדרים כ"פריפריה חברתית-כלכלית" ,בהתאם לרשימה העדכנית שהוכנה על ידי הלמ"ס ומפורטות בנספח
המצ"ב* .מועמד שאינו עומד בשני הקריטריונים גם יחד ,יוכל להגיש בקשה חריגה לקבלת המלגה באמצעות
מכתב קצר המנמק זאת.
 .3המלגאי/ת מתחייב/ת כלפי האוניברסיטה:
(א) לסיים את עבודת המחקר תוך שלוש שנות המלגה או לכל היותר ארבע שנים ממועד זכייתו/ה במלגה.
(ב) המלגאים יוכלו לעבוד בתקופת המלגה בעבודות שונות ,כולל כעוזרי הוראה ועבודות אחרות בהיקף שלא
יעלה על  8שעות עבודה שבועיות ,ובתנאי שעבודתם רלוונטי לתחום לימודיהם/מחקרם ובאישור בכתב
ממנחה עבודת הגמר.
(ג) לבקש את אישור האוניברסיטה ,לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של ששה חודשים או יותר.
האוניברסיטה לא תאשר הפסקת עבודה על המחקר ליותר משנה אחת.
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 .4האוניברסיטה מתחייבת כלפי ות"ת:
(א) לא להעסיק את המלגאי/ת על חשבון המלגה.
(ב) להעמיד לרשות המלגאי/ת את הספרות המקצועית ואת כלי המחקר הדרושים בדרך שתאפשר ניצול
אופטימאלי של שנות המחקר.
(ג) להעמיד לרשות המלגאי/ת  10,000ש"ח (במחירי תקציב תשע"ט לשנה למשך שלוש שנים לכיסוי הוצאות מחקר
(כגון :צילומים ,נסיעות לכנסים או לצורך שיתוף פעולה במחקר ,תוכנה ,ציוד ומחשוב ,פרסום והוצאה לאור).
אופן ההגשה:
את טופס הבקשה והנספחים יש לשלוח בקובץ  PDFאחד למייל  ,mburg@univ.haifa.ac.ilלא יאוחר
מיום חמישי  8באפריל  ,2021לפי הסדר הבא:
 .1טופס הבקשה של המועצה להשכלה גבוהה (מצ"ב)
 .2קורות חיים וסיפור החיים של המועמד ,תוך ציון סיום תואר ראשון ושני ,ועבודת הגמר ,והאם הוענקו
בהצטיינות ,או בהצטיינות יתירה ,פרסים וכד'.
 .3גליונות ציונים ותעודות של התואר הראשון והשני ובמידה וקיים לגבי התואר השלישי.
 .4רשימת פרסומים (אם יש).
 .5תקציר עבודת ה - M.Scאו ה  - MA.מועמדים שהתקבלו למסלול ישיר לדוקטורט יגישו תקציר
הישגיהם במחקר) עמוד אחד עד שנים).
 .6תקציר הצעת המחקר לדוקטורט ,בין שאושרה על ידי מוסדות האוניברסיטה או רק על ידי המנחה
לדוקטורט.
 .7אישור המוסד על המעבר לשלב שלב ב' של הדוקטורט (במידה והצעת המחקר אושרה).
 .8שלוש המלצות הכוללות )1( :המלצת המנחה בתואר שני ( )2המלצת מנחה הדוקטורט ( )3המלצת חבר סגל אקדמי
המכיר את המועמד/ת .נודעת חשיבות עליונה לתוכן ההמלצות ולנימוקיהן והם יהוו גורם בעל משקל בהחלטות הוועדה.
*ניתן להעביר למלצות ישירות למייל 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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