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לכבוד
ראשי חוגים
יו"ר ועדות חוגית לתואר שלישי
ע.מ .לראשי החוגים
כאן
שלום רב,
הנדון :קול קורא  -מלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהחברה הערבית ובני המיעוטים –
מחזור י"ט לשנים תשפ"א-תשפ"ג
במסגרת פעולות המועצה להשכלה גבוהה – ועדת ההיגוי של ות"ת (הוועדה לתכנון ותקצוב)
להרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה בקרב החברה הערבית ובני המיעוטים ,תעניק הות"ת מלגות
לדוקטורנטים מצטיינים מהחברה הערבית ובני המיעוטים.
בין מטרות התכנית :לעודד סטודנטים מצטיינים מהחברה הערבית ובני המיעוטים לפנות
ללימודי תואר שלישי ,לאפשר להם להקדיש מלוא זמנם ללימודיהם ובכך לקצר את משך
לימודיהם עד לקבלת התואר ולהרחיב בטווח הארוך את מספר חברי הסגל האקדמי הבכיר
מהמגזר הערבי במדינת ישראל.
גובה כל מלגה  ₪ 62,200לשנה למשך שלוש שנים אקדמיות (במחירי תקציב תש"פ) מזה ₪ 52,200
הקצבת ות"ת ו ₪ 10,000-לשנה שישולמו ע"י האוניברסיטה לכל מלגאי .בנוסף תעמיד
האוניברסיטה סכום שנתי של  10,000ש"ח לכיסוי הוצאות מחקר (כגון :צילומים ,נסיעות ,תוכנה,
פרסום ,הוצאה לאור).
אין להעסיק את המלגאי/ת על חשבון המלגה.
יוכלו להגיש מועמדות מועמדים מצטיינים ביותר והעונים על התנאים הבאים:
המועמד למלגה יהיה בעל תואר שני שהגיש הצעת מחקר לדוקטורט והצעת המחקר אושרה ,או
תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט ,שהצעת המחקר לדוקטורט שלו אושרה .בשני המקרים הגשתו
של המועמד ע"י האוניברסיטה תתבצע לאחר שנה לכל היותר ממועד אישור הצעת המחקר
לדוקטורט.
יכולים להגיש מועמדותם גם דוקטורנטים שהצעת המחקר שלהם הוגשה לשיפוט וטרם אושרה,
וזאת בצרוף אישור ממנחה והתחייבות לאשר ההצעה עד .30.9.2020
מקבל המלגה מתחייב כלפי האוניברסיטה:
א .לסיים את עבודת המחקר בתוך שלוש שנות המלגה או לכל היותר  4שנים ממועד זכייתו
במלגה.
ב .המלגאים יוכלו לעבוד בתקופת המלגה בעבודות שונות(כולל כעורי הוראה ועבודות אחרות)
בהיקף שלא יעלה על  8שעות עבודה שבועיות ,ובתנאי שעבודתם רלוונטית לתחום
לימודיהם/מחקרם ובאישור בכתב ממנחה עבודת הדוקטורט.
ג .לבקש את אישור האוניברסיטה ,לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של ששה חודשים או
יותר .האוניברסיטה לא תאשר הקפאת המלגה ליותר משנה אחת.
אוניברסיטת חיפה ,שדרות אבא חושי  ,199הר הכרמל ,חיפה 3498838
University of Haifa, 199 Aba Hushi Ave. Mount Carmel, Haifa, 3498838, Israel
פקס - Fax: +972-4-8240746 :טלפוןPhone: +972-4-8249716 :
 Internet: http://graduate.haifa.ac.ilדוא"לE-mail: mburg@univ.haifa.ac.il :
לתשומת לבך ,עפ"י התקנון ,הדיקן ללימודים מתקדמים רשאי לבטל את המלגה בכל עת ,במקרים שהתלמיד לא יעמוד בדרישות האקדמיות או יפסיק לימודיו באוניברסיטה (בין מיוזמתו
ובין מיוזמת האוניברסיטה) .כמו כן ,תבוטל המלגה ע"י הדיקן ללימודים מתקדמים אם יתברר כי ניתנה על סמך פרטים כוזבים ,וכן על פי שיקול דעתו של הדיקן ובאם נמצא התלמיד חייב
בעבירת משמעת ע"י רשויות המשמעת של האוניברסיטה .בכל עת של ביטול המלגה ,יחויב התלמיד להחזיר את הסכומים שקיבל ע"ח המלגה בשיעורים ובמועדים שייקבעו ע"י
האוניברסיטה.
הערה :הסכום המצוין לעיל ניתן לך כמלגה שהאוניברסיטה החליטה להעניק לך בגין הצטיינותך בלימודים/מצבך הסוציו אקונומי ,וזאת על מנת לאפשר לך להתמסר ללימוד ולמחקר.
ברצוננו להסב את תשומת ליבך כי סעיף  ) 29(9לפקודת מס הכנסה קובע כי מלגה הניתנת לסטודנט למימון שכר הלימוד או לצורך קיומו בתקופת לימודיו ,אשר ניתנה לו בתקופת לימודיו
במוסד לימוד ומחקר תהא פטורה ממס ,כל עוד לא ניתנה בעד המלגה כל תמורה מצד הסטודנט .מלגה כוללת ,לעניין זה ,מענק ,פרס או פטור מתשלום .מלגה שלא תקיים את תנאי
סעיף  ) 29(9דלעיל ,כגון ,שניתנה שלא בתקופת לימודיו של הסטודנט כהגדרתה בסעיף ,או שניתנה בעד המלגה תמורה מצד הסטודנט ,לא תזכה בפטור ממס .לפיכך יתכן ותידרש/י
לשלם בעתיד מס ,על חשבונך ,מן המלגה שהוענקה לך .תשלום המס יהיה בדרך של ניכוי במקור או בכל דרך אחרת.

אופן ההגשה:
את הבקשות יש להעביר בעותק אלקטרוני בלבד ,הכולל את המסמכים הבאים:
 .1טופס הבקשה של המועצה להשכלה גבוהה (מצ"ב)
 .2קורות חיים (תוך ציון התארים והאם הוענקו בהצטיינות ,או בהצטיינות יתירה ,פרסים וכד').
 .3גליונות ציונים ותעודות של התואר הראשון והשני ובמידה וקיים לגבי התואר השלישי.
 .4רשימת פרסומים (אם יש).
 .5אישור המוסד על המעבר לשלב שלב ב' של הדוקטורט.
 .6תאור הצעת המחקר לדוקטורט ,כולל הנושא וחשיבותו מקורותיו ותרומתו הצפויה לתחום.
 .7מכתב המלצה אחד ממנחה העבודה ,בצירוף טופס ההמלצה המצ"ב .יש לכלול מידע אודות תחום
המחקר ,חשיבותו המדעית ,מקוריותו וחדשנותו כמו כן להתייחס להישגים האקדמיים של המועמד/ת.
ניתן לצרף גם מכתבי המלצה נוספים מראש חוג/מחלקה ,חברי סגל המכירים היטב את המועמד/ת ואת
תחום המחקר בו עוסק/ת הסטודנט/ית (על כל ממליץ למלא גם את טופס ההמלצה) .ניתן להעביר
המלצות ישירות למייל mburg@univ.haifa.ac.il
* לתשומת לבכם נודעת חשיבות עליונה לתוכן ההמלצות ולנימוקיהן והם יהוו גורם בעל משקל
בהחלטות הוועדה.
יש להעביר את הבקשות במייל בלבד ,לא יאוחר מיום ראשון  1במרץ  2020לרשות ללימודים
מתקדמים ,קומה  25חדר  2504לידי מוריאל.
מצורפת רשימת רשויות אשר הוגדרו כפריפריה ע"י הוועדה המטפלת במלגה.
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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