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  דתשפ" -הנדון: תכנית מלגות בתר דוקטורט מתרומת בלום  

 

 .ותחדשים .יותדוקטורנטיםמלגות חד שנתיות לבתר  4 דבשנה"ל תשפ"  עניק ירשות ללימודים מתקדמים, בי"ס בלום ב
 השתלמותם באוניברסיטת חיפה. יחלו אשר 

  .₪  10,000הקבלה בסך  ידרש להוסיף ממקורותיות.  .תהקולט .ת, החוקר₪   96,000גובה המלגה יעמוד על  
 ₪   106,000סך סכום המלגה: 

להקדיש את מירב זמנם ומרצם למחקר  מכל תחומי הדעת דוקטורט -בתר .ותמטרת המלגות היא לאפשר למשתלמי
 בתקופת המלגה. וליצור תנאים נאותים שיאפשרו להם סיום ההשתלמות 

 בקול קורא זה להלן. ייבחרו על בסיס נתוני המחקר המתוכנן לביצוע על ידם וכן נתונים נוספים, כמפורט  .ותהזוכים
 סיטת חיפה בלבד. המלגות מיועדות למשתלמים באוניבר

 
 תנאי סף להגשה: 

 .חיפה אוניברסיטת שאינה באוניברסיטה לימודיהם את סיימואשר  תואר דוקטור .ותבעלי ✓
לימודי   מארבעיאוחר  )לא    2019  באוקטובר  1-ה לאחר דוקטור לתואר זכאות  .הקיבל אשר .תמועמד ✓ סיום  לאחר  שנים 

 (.הדוקטורט
 

 .בלבד האנגליתהמסמכים יוגשו בשפה 
  הנדרשים להגשה: רשימת המסמכים

 )טופס מובנה מצורף(. טופס הגשת מועמדות .1
 בכנסים מדעיים ובסעיף שונות יש להתייחס למנהיגות   פעילהלפרט על הצגה בסעיף כנסים יש  -קורות חיים .2

 ו/או תרומה חברתית )כגון: הנחיית סטודנטים, סיוע בכתיבת מענקי מחקר וכד'(.        
 . דרכוןצילום ת.ז. / .3
 העתק תעודת הדוקטורט והמועד של קבלתה, ו/או אישור זכאות לדוקטורט.  .4
 ליונות ציונים לתואר ראשון ושני. יג .5
 לפרסום.    שהתקבלועמודים(. הוועדה תביא בחשבון אך ורק מאמרים  2סומים באנגלית )עד רשימת הפר .6

 , שמות המחברים לפי סדר ההופעה, כותרת המאמר, שנה, כרך   כתב העתברשימת הפרסומים יש לציין את שם        
 ( יש   Qמיקום בתוך  –  journal ranking -ו impact factorועמודים, שפת הפרסום, ונתוני דרוג של כתב העת  )       
 להוסיף קישורית אינטרנט לכל פרסום.        

 . מרצה בכיר ומעלה(בדרגת  )  ה מהמנחה אצלו תתבצע ההשתלמותיאחת ממנחה/י עבודת הדוקטורט והשני  :שתי המלצות .7
יש   ההמלצה  חשיבותו    -    .תבמועמד  מקדלהתבמכתבי  המחקר,  תחום  אודות  מידע  חדשנותו הלכלול  מקוריותו,  מדעית, 

 ותרומתו הצפויה לתחום, וכמו כן להתייחס להישגים האקדמיים של המועמד/ת. 
 (כולל מקורות עמודים לכל היותר 5)עד  המחקר כניתות .8
ותכלול: רקע מדעי, פירוט החדשנות במחקר, יש להדגיש את הכיוון החדשני ורמתו   כנית המחקר, על כל חלקיה תכתב באנגליתות

 האפשרויות ליישומו.  –ביחס לנעשה בעולם, התועלות הצפויות מהמחקר, וככל ומדובר במחקר יישומי 
 תכנית המחקר תכלול מטרות, שיטות עבודה ואבני דרך )לוחות זמנים( לביצוע המחקר על שלביו. 

 התוכנית רשימת פרסומים, ובכללם מאמרים שנשלחו לפרסום או שנמצאים בדפוס וטרם פורסמו. כן תכלול 
 עמודים, ולא תכתב בשפה האנגלית תדחה על הסף.  5כנית המחקר שבה תעלה על והצעה אשר ת

 
 .בקשות אשר לא תכלולנה את כל החומר המבוקש לא תטופלנה

 
הקולט.ת החוקר.ת  ב  על  הופעתם   סדר  לפי  ליום    אחד     PDFקובץ  להגישם  הגב'    1.3.2023עד  ארזיאל  בדוא"ל:    מור 

marazi@univ.haifa.ac.il . 
 

 לא תתאפשר הארכה מעבר למועד זה. תיקים החסרים מסמכים לא יטופלו. 
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 הליך בחירת המועמדים
בחירת המועמדים למלגה הינה על בסיס מצוינות אקדמית ופוטנציאל למחקר פורץ דרך, וכן על יכולת השתלבות )בטווח   .1

 .הארוך( בסגל האקדמי של אוניברסיטת חיפה
  .ההגשה תתבצע באמצעות המנחים .2
המועמדים, על בסיס ועדת מיוחדת תבחן את ההצעות ותאשר את מכלול הבקשות למלגות אלו בהתאם לנתוני   .3

 תחרותי, ועפ"י שיקולי המוסד והאפשרויות התקציביות. 
 

 אמות מידה להערכת הבקשות  
 מצוינות אקדמית הכוללת הישגים לימודיים ומחקריים אשר יבואו לידי ביטוי בהמלצות, קורות החיים,  .1

 .Q1 -כולל  פרסומים ב    
 פרסומים בכתבי עת שפיטים.    .2
 הצגה בכינוסים מדעיים ופרסים. .3
 מכתבי המלצה. .4
 .כנית המחקרות .5

 
 : האוניברסיטה לאחר אישור המלגה מתחייב המשתלם כלפי 

 .במהלך שנת קבלת המלגהסיום עבודת המחקר  .1
 .ללימודים מתקדמים וראש בי"ס בלוםלדיקן הגשת דו"ח מדעי שנתי מסכם  .2
  10עד  של לא לעבוד בעבודה נוספת בין אם בשכר ובין אם לא בשכר. בקשה לעבודת הוראה באוניברסיטה בהיקף  .3

 ותאושר בתנאי שלא תפגע באופן משמעותי בהשתלמות. שעות שבועיות באוניברסיטת חיפה תדון       
לכל הפסקה בעבודת המחקר ולצרף לבקשה מכתב    בלום  לימודים מתקדמים וראש בי"סאישור דיקן  לבקש   .4

                  . הבקשה תוגש חודש לפני מועד העזיבה. .ת של המשתלם הלעזיבנימוקים הכולל את המהמנחה 
   ר את החלק היחסי של התשלום האחרון ויוותר על המשך תשלומי יחזיבמקרה דנן, המשתלם        
 המלגה.        

 
 ב ב ר כ ה ,

 

  
 אירית עקירבפרופ' 

 ללימודים מתקדמים וראש בי"ס בלוםהרשות  דיקן
 

 העתקים: 
 פרופ' רון רובין, נשיא

 פרופ' גור אלרואי, רקטור
 ומנכ"ל, סגן נשיא שרון זיידמר 

 ד"ר ורדית גרבר, מזכירה אקדמית
 גב' ליבי עודד, ראש אגף נשיאות  

 דיקני פקולטות
 הרשות ללימודים מתקדמים, בי"ס בלום גב' סיגלית רג'ואן, ראש מינהל 

 ראשי מנהל פקולטות
 הרשות ללימודים מתקדמים, בי"ס בלום  ,דוקטורט-גב' מור ארזי, רמ"ד מלגות בתר

 , הרשות ללימודים מתקדמים, בי"ס בלום דוקטורט-בתררמ"ד בינלאומיות ואמר, -גב' לורנס כהן
 מנהלניות החוגים 


