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מתקדמים רשאי לבטל את המלגה בכל עת, במקרים שהתלמיד לא יעמוד בדרישות האקדמיות או יפסיק לימודיו לתשומת לבך, עפ"י התקנון, הדיקן ללימודים 
טים כוזבים, וכן באוניברסיטה )בין מיוזמתו ובין מיוזמת האוניברסיטה(. כמו כן, תבוטל המלגה ע"י הדיקן ללימודים מתקדמים אם יתברר כי ניתנה על סמך פר

יקן ובאם נמצא התלמיד חייב בעבירת משמעת ע"י רשויות המשמעת של האוניברסיטה. בכל עת של ביטול המלגה, יחויב התלמיד על פי שיקול דעתו של הד
 להחזיר את הסכומים שקיבל ע"ח המלגה בשיעורים ובמועדים שייקבעו ע"י האוניברסיטה.

ין הצטיינותך בלימודים/מצבך הסוציו אקונומי, וזאת על מנת לאפשר לך הסכום המצוין לעיל ניתן לך כמלגה שהאוניברסיטה החליטה להעניק לך בג הערה:
( לפקודת מס הכנסה קובע כי מלגה הניתנת לסטודנט למימון שכר הלימוד או לצורך 29)9להתמסר ללימוד ולמחקר. ברצוננו להסב את תשומת ליבך כי סעיף 

מוד ומחקר תהא פטורה ממס, כל עוד לא ניתנה בעד המלגה כל תמורה מצד הסטודנט. מלגה קיומו בתקופת לימודיו, אשר ניתנה לו בתקופת לימודיו במוסד לי
( דלעיל, כגון, שניתנה שלא בתקופת לימודיו של הסטודנט כהגדרתה 29)9מענק, פרס או פטור מתשלום. מלגה שלא תקיים את תנאי סעיף   כוללת, לעניין זה,

דנט, לא תזכה בפטור ממס. לפיכך יתכן ותידרש/י לשלם בעתיד מס, על חשבונך, מן המלגה שהוענקה לך. בסעיף, או שניתנה בעד המלגה תמורה מצד הסטו
 תשלום המס יהיה בדרך של ניכוי במקור או בכל דרך אחרת.
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 שלום רב,
  הנדון: "קול קורא" למלגות משולבות מתקציב הרשות ללימודים מתקדמים 

 ותקציב חוקר עבור תלמידי בתר דוקטורט –  תשפ"ב
 

 ב.פ"ללימודים מתקדמים תעניק מלגות לבתר דוקטורנטים בשנה"ל תשהרשות 
למחקר וליצור תנאים נאותים ומרצם דוקטורט להקדיש את מירב זמנם  -מטרתן של מלגות אלה הנה לאפשר לתלמידי בתר

במקרים חריגים  דוקטורט חדשים-המלגות מיועדות לתלמידי בתר שיאפשרו להם סיום ההשתלמות בפרק זמן נורמטיבי. 
 .אוטומטית, אין הארכה של התכניתלשנה שנייה  אלה הממשיכיםיוענקו מלגות לבלבד ובהתאם לאפשרויות התקציביות 

 
 : גובה המלגה

מתקציב החוקר/המנחה ₪  34,500-מתקציב הרשות ללימודים מתקדמים ו₪  34,500) שנה לתקופה שלא תעלה על ₪  69,000
 או ממקורותיו(.

השנה ידרש המשתלם/ת להגיש דו"ח מדעי  בתום אחת, ושאין הארכה אוטומטית לשנה שנייה. יוער כי המלגה תנתן לשנה
 המפרט את פעולותיו ותוצרי מחקרו. 

 
 הגשה:סף לתנאי 

 חיפה אוניברסיטת שאינה באוניברסיטה לימודיהם את שסיימו דוקטורנטים. 
 הדוקטורט את סיימו בו החוג שאינו בחוג להשתלם ומבקשים חיפה באוניברסיטת לימודיהם שסיימו דוקטורנטים. 

 2017באוקטובר  1 – ה לאחר דוקטור לתואר זכאות קיבל אשר מועמד  

 ובידיו אסמכתא להגשה. זו למלגה הבקשה הגשת למועד עד לשיפוט הדוקטורט את הגיש אשר מועמד 
 

 : הליך הגשת הבקשה
 באמצעות דוא"ל:מר עיד רוחאנא המועמד יגיש את הטפסים החתומים והמסמכים הרלבנטיים להלן אל 

  arohana@univ.haifa.ac.il 
  1/6/21 -אוחר מילא  25של מר רוחאנא בקומה בתיבת הדואר  25אחד בניילונית מגדל אשכול, קומה עותק בו

    . מסמכיםאף היא הגשת מחייבת שניה הארכת המלגה לשנה בקשת , לתשומת לבכם

 מובנה( * פורמט (באנגלית או בעברית חיים קורות 
 בלבד' א לשנה למועמדים ( לשיפוט הדוקטורט הגשת אישור או/ו הדוקטורט תעודת( 

  מנחה לכסות מחצית מסכום המלגהעל פי טופס מובנה. בגוף המכתב תהיה התחייבות ההקולט מכתב המלצה מהמנחה  * 
 דוקטורט בתר כמשתלם המועמדאת  לקלוט החוג ראש הסכמת על המעיד מסמך* 
 )שתי המלצות מחברי סגל אקדמי בכיר מאוניברסיטאות / מוסדות מחקר מוכרות בארץ ובחו"ל )למועמדים לשנה א' בלבד. 

 ם( עמודי 2 עד) ההשתלמות לתקופת המועמד של המחקר תכנית תקציר 
 וישנם במידה, המועמד של המדעיים פרסומיםהמ העתק  
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 הליך בחירת המועמדים

 התקציביות ולאפשרויות המוסד לשיקולי בהתאם ותאשרם למלגות הבקשות כלל את תבחן מתקדמים ללימודים הדיקן. 
 . ע"י רשות המחקר תקציבית מאושרת(  Matching) מנחה בהקבלת תותנה המלגה הענקת

 
 קריטריונים לבחירת המועמדים 

  הישגים אקדמיים ומחקריים שיבואו לידי ביטוי בהמלצות ובקורות חיים 
  פרסומים בכתבי עת שפיטים  

 מכתבי המלצה 
 הצעת המחקר 
 

 : לאחר אישור המלגה מתחייב המשתלם כלפי האוניברסיטה
 דוקטורט.לסיים את עבודת המחקר תוך שנתיים לכל היותר מתחילת לימודי הפוסט  .1
 1.8.2022להגיש דו"ח מדעי שנתי מסכם עד לתאריך  .2
 במקרה של הארכת מלגה לשנה שניה להגיש דו"ח מדעי עד לתאריך הגשת הבקשה להארכה בשנה העוקבת. .3
שעות  2-8לא לעבוד בעבודה נוספת בין אם בשכר ובין אם לא בשכר. בקשה לעבודת הוראה באוניברסיטה בהיקף שח  .4

 בתנאי שלא תפגע באופן משמעותי בהשתלמות.יטת חיפה תדון ותאושר באוניברסשבועיות 
לבקש אישור הדיקן ללימודים מתקדמים לכל הפסקה בעבודת המחקר ולצרף לבקשה מכתב מהמנחה הכוללים את  .5

הנימוקים לעזיבתו של המשתלם. הבקשה תוגש חודש לפני מועד העזיבה. במקרה דנן, המשתלם יחזיר את החלק היחסי 
 תשלום האחרון ויוותר על המשך תשלומי המלגה.  של ה

 
 ב ב ר כ ה ,

 

 
 ברק-פרופ' לילי אורלנד

 הדיקן ללימודים מתקדמים
 

 העתקים:
 פרופ' רון רובין, נשיא

 פרופ' גוסטבו מש, רקטור
 דיקני פקולטות

 גב' סיגלית רג'ואן, ראש מינהל הרשות ללימודים מתקדמים
 פקולטות ראשי מנהל

 דוקטורט, רל"מ-וראש מדור אקדמי בתר לתארים מתקדמים תכניות בינלאומיות ממונה עלאמר, -גב' לורנס כהן
 ראש מדור מלגות ותמיכות לתואר שניגב' ציפי גליל, 

 ע.מ. לראשי החוגים
 המסמך כתוב הנו בלשון זכר, אך פונה לשני המינים ***


