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 ד' ניסן, תשפ"ג 
 2023מרץ,  26

 לכבוד
 ראשי חוגים/ ראשי ביה"ס

 יו"רי ועדות דוקטורט  
   כ א ן

 
 שלום רב, 

 תשפ"ד –מלגות נשיא לתלמידי.ות מסלול ישיר לדוקטורט  -הנדון: "קול קורא" 
 

 מלגות למסלול ישיר לדוקטורט.  15ובי"ס בלום יעניקו  תשפ"ד הרשות ללימודים מתקדמיםבשנה"ל 
להקדיש את מירב מרצם.ן וזמנם.ן ללימודים ולמחקר וליצור ,  ביותר במסלול  .ותמטרתן של מלגות אלה לאפשר לסטודנטים.ות המצטיינים

 שנים. המלגה היא שנתית לא תתאפשרנה חריגות. 5עד  4תנאים מיטביים שיאפשרו להם.ן סיום לימודים מוצלח בפרק זמן של 
 בסמסטר א' בלבד.    מועמדות למלגה זו ניתן להגיש

 
 :  תנאי סף להגשת מועמדות

לתלמידים.ות   מיועדת  תשפ"דאשר  המלגה  א'   בשנה"ל  ללימודי  סמסטר  המניין  מן  כתלמידים  הישיר   יתקבלו  במסלול  השלישי  התואר 
החוג/ הפקולטה במלגה במידה ולא  נה בקבלת המועמד.ת ללימודי מסלול ישיר לדוקטורט בלבד ולא תזכה אתהענקת המלגה תות  לדוקטורט.

תנאי הסף למסלול הישיר של   במכלוללא יתקבלו תיקים של מועמדים.ות אשר חסרים בהם מסמכים ושאינם עומדים.ות  ת.יתקבל ללימודים.
 המלגה כמפורט להלן: 

 
 לאחר סיום תואר ראשון )שנה א' במסלול הישיר(: למתקבלים.ות למסלול הישיר  

לפחות בכל    90בלימודי התואר הראשון ציון של    .ההשיגאשר  מועמד.ת בעל.ת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל,   .1
 אחד מחוגי הלימוד. 

 נקבעו על ידי החוג. אשר על המועמד.ת למלא דרישות אקדמיות נוספות  .2
 

 למתקבלים.ות למסלול הישיר לאחר שנת לימודים אחת במסגרת לימודי המוסמך )שנה ב' במסלול הישיר(: 
לפחות בכל    90  בלימודי התואר הראשון ציון של  .ההשיגאשר  מועמד.ת בעל.ת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל,   .1

 אחד מחוגי הלימוד. 
השלים.ה בשנת הלימודים הראשונה קורסים בציון מספרי בהיקף של מחצית מתכנית הלימודים בחוג הרלוונטי בציון ממוצע  אשר  מועמד.ת   .2

 . לפחות 90לפחות. אחד הקורסים יהיה סמינר )או חלופה אחרת אשר אושרה על ידי החוג(, אשר זכה לציון  90של 
 נקבעו על ידי החוג. אשר מד.ת למלא דרישות אקדמיות נוספות על המוע .3
 

 : גובה המלגה
 ₪ בהתאם לחלוקה הבאה:  195,000)שנה א' במסלול הישיר(,  למתקבלים.ות למסלול הישיר לאחר סיום תואר ראשון 

 ₪  23,000 בשנה הראשונה )במסגרת לימודי תואר שני(      
 ₪  28,000 בשנה השנייה )במסגרת לימודי תואר שני(          
 ₪    48,000 בשנה השלישית )כשהצעת המחקר מאושרת(     
 ₪  48,000 בשנה הרביעית                                                     
 ₪  48,000 בשנה החמישית                                                   

 השנים בהתאם לתקנון הרל"מ  5-מלגת שכ"ל ל   .ותבנוסף יקבלו הסטודנטים*
 

לימודי המוסמך  לימודים אחת במסגרת  ב' במסלול הישיר(,    למתקבלים.ות למסלול הישיר לאחר שנת  ₪ בהתאם לחלוקה   172,000)שנה 
 הבאה: 

 ₪  28,000 בשנה הראשונה )במסגרת לימודי תואר שני(       
 ₪    48,000 בשנה השנייה )כשהצעת המחקר מאושרת(         
 ₪  48,000 בשנה השלישית                                                    

 ₪  48,000         בשנה הרביעית                                            
 השנים בהתאם לתקנון הרל"מ  4-מלגת שכ"ל ל   .ות*בנוסף יקבלו הסטודנטים

 
 הליך בחירת המועמדים.ות 

אשר כלומר יינתנו שני מועדים להגשת מועמדות למלגה. המועמדים.ות    ,    1תתבצע בשתי פעימות  תעשה בשנה"ל תשפ"דאשר  הענקת המלגות  
בשלב הראשון יתבקש כל חוג להגיש לדיקן.ית הפקולטה רשימה   לא ייבחרו בסבב המיונים הראשון, יעברו אוטומטית לסבב המיונים השני.

 . .ןה ותיקיהםלקבלת המלג .ותה( של המומלצים.ה ועד האחרון.מדורגת )על פי סדר עדיפות, מהראשון
 בשלב השני ת.יעביר דיקן הפקולטה לדיקנית ללימודים מתקדמים את מועמדי.ות הפקולטה, בצירוף מכתב נלווה הכולל דירוג הבקשות. 

מתקדמים ללימודים  ונתוני    הדיקנית  התקציביות  האפשרויות  המוסד,  לשיקולי  בהתאם  נשיא  למלגות  הבקשות  מכלול  את  תאשר 
 ללימודים מתקדמים תתחשב בדירוג הפקולטה אך לא תתחייב לפעול על פיו.  המועמדים.ות. הדיקנית

 
   6.5.2015, תשע"ו   7.3.2012, תשע"ב   21.7.2011החלטות ישיבת ועדת מלגות מוסדית תשע"א    1
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 קריטריונים לבחירת המועמדים.ות:
 מצוינות אקדמית )גיליונות ציונים + אישור זכאות לתואר ראשון(  .1
 יכולת השתלבות )בטווח הארוך( בסגל האקדמי של המוסדות להשכלה גבוהה   .2
 הישגים לימודיים ומחקריים שיבואו לידי ביטוי בהמלצות ובקורות חיים  .3
 המיקום היחסי של המועמד.ת ביחס לקבוצת התייחסות )מחלקה, חוג וכו'(  .4
     מודרך ע"י חוקר.ת בתחום ו/או עבודה כעוזר.ת מחקר  ניסיון מחקרי בלימודי התואר הראשון: ציוני סמינרי מחקר ו/או מחקר .5

 בתשלום.     

 תנאים נוספים המהווים בונוס אך אינם גורעים 
 פרסומים מדעיים בכתב עת מדעי שפיט  .1
 השתתפות פעילה בכנסים מדעיים .2
 תרומה לקהילה ופעילות התנדבותית .3
 

 : עם אישור המלגה המלגאי.ת מתחייב.ת כלפי האוניברסיטה 
   שנים לכל היותר, למלגאים.ות שהחלו לימודיהם.ן אחרי סיום תואר ראשון. 5לסיים את עבודת המחקר תוך   .1

 . שנים לכל היותר, למלגאים.ות שהחלו את לימודיהם.ן לאחר שנת לימודים אחת בתואר השני 4לסיים את עבודת המחקר תוך      
 יתבקשו להשיב את כספי המלגה במלואם.לא יעמדו.תעמדנה בתנאי המלגה אשר מלגאים.יות  .2
 להקדיש מירב זמנו.ה ומרצו.ה לעבודת המחקר ולעבוד בכפוף לאישור המנחה.ים בלבד.   .3
על התלמיד .4 יחולו  עמידה בקריטריונים האקדמיים  אי  או  לימודים  הפסקת  של  הפסקת  .ה במקרה   כללי תקנון המלגות התקף. 

 שבת התשלומים. לימודים תגרור הפסקת המלגה לאלתר ודרישה לה
 

 :  כל תיק מועמדות יכלול את המסמכים הבאים, לפי הסדר הבא
 טופס בקשה חתום. .1
 קורות חיים בשפה העברית.  .2
 גיליונות ציונים לתואר ראשון ושני.  .3
 אישור זכאות לתואר ראשון/ תעודה, במידה ויש.  .4
המועמד.ת ראוי.ה למלגה זו וכיו"ב, אחת ממנחה.ת הדוקטורט  שתי המלצות מנומקות המדגישות את היכולות המחקריות, הצטיינות, מדוע   .5

 והשנייה מחבר.ת סגל המכיר.ה את המועמד.ת ויכולותיו.ה המחקריות.
 לכל מועמד.ת,   אחד PDFתיקי המועמדים.ות, בקובץ  על הפקולטות לשלוח את מכלול

 ,  aifa.ac.ilaabutbul@univ.hלמייל 
 בצירוף טופס המדרג את המועמדים בחתימת דיקן.ית הפקולטה. 

 
 מועדי ההגשה יהיו כדלקמן: 

  15.6.2023תשובות יישלחו עד   24.5.2023עד לתאריך  -פעימה ראשונה 
  6.8.2023תשובות יישלחו עד  13.7.2023עד ליום  -פעימה שניה  

 
 ב ב ר כ ה ,

 
 רית עקירביפרופ' א

 הדיקן ללימודים מתקדמים וראש בי"ס בלום
 

 העתקים:
 פרופ' רון רובין, נשיא

 פרופ' גור אלרואי, רקטור
 דיקני פקולטות

   סגנית הרקטור והמזכירה האקדמיתד״ר ורדית גרבר, 
 סיגלית רג'ואן, ראש מינהל הרשות ללימודים מתקדמים ובי"ס בלום גב' 

 ראשי מנהל פקולטטיים
 גב' ענת אבוטבול, רמ"ד מלגות תואר שלישי

 לראשי החוגים מנהלניות 
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