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 שלום רב, 
 
 

 שנה"ל תשפ"ג  –תכנית מלגות לדוקטורנטים חד שנתיים )"סנדוויץ'"(  בינלאומיים  המשך –הנדון: קול קורא 
 

  המלגה מיועדתלדוקטורנטים בינלאומיים חד שנתיים )"סנדוויץ'"(,   מעניקה מלגותהמועצה להשכלה גבוהה 
 . ל"בחו שלישי תואר לימודי במסגרת שנה למשך לישראל המגיעים בינלאומיים לדוקטורנטים

 
 חוקרים בין בינלאומיים מחקר וקידום קשרי לישראל בינלאומיים מצטיינים סטודנטים הבאתהינה  :התכנית מטרת

 . גגם בתשפ"ממשיכה לפעול ט ו"תשע בשנת לפעול החלה התכנית .ל"ובחו בארץ מחקר וקבוצות
מלגות חדשות על ידי ועדה מיוחדת שתמונה על ידי יו"ר ות"ת, לאוניברסיטת חיפה הוקצה סכום  7מדי שנה יוענקו עד 

 ₪ עבור מלגות לדוקטורנטים בינלאומיים.  560,000של עד 
 

 המועמדים העומדים בתנאי הסף ייבחרו לפי קריטריונים של מצוינות אקדמית. 
 

 :  סכומי המלגות
 משנה, גובה פחות של מגיע לתקופה שהמלגאי במקרה לשנה. ₪ 80,000 של ךס על יעמוד לדוקטורט שנתית מלגה גובה

 פחות של לתקופות שיגיעו  לדוקטורנטים מלגה לא תינתן. בפועל בארץ למד שהמלגאי הזמן בסיס על יקבע המלגה
 .חודשים  משלושה

 סטודנט.ית שיפסיק/יופסקו לימודיו המלגה תבוטל לאלתר. 
 

 : תנאים לבחירת מועמדים
 ולכל העולם לכל פתוחה התכנית .ל"בחו מוכר גבוהה להשכלה במוסד שלישי תואר לקראת תד.לומהמועמד.ת  .1

 התחומים. 
 .בהצלחה הדוקטורט לימודי של הראשונה השנה את הם. סיי המועמד.ת  .2
   . ישראל ת.תושב או ישראל ח.יתאזר ו.האינ המועמד.ת .3
 על המועמד.ת להגיע ללפחות שלושה חודשים ועד שנה אחת.  .4
בתוכנית משותפת בין מוסד בישראל לבין מוסד בחו"ל אינו.ה זכאי.ת לקבל מלגה במסגרת  אשר לומד.תמועמד.ת  .5

 התוכנית לשהות באותו מוסד בישראל.
 ניתן לחלק את תקופת המלגה, אך לפחות תקופה אחת חייבת להיות שלושה חודשים ברצף.  .6
ינו.ה זכאי.ת להגיש מועמדות , א10.5.2022מועד עדכון קול קורא זה  שהחל.ה ללמוד בישראל לפנימועמד.ת  .7

 לתוכנית.
 
 

 אופן ההגשה: 
 : בסדר הבאהכולל את המסמכים הבאים  ,אחד PDF בקובץאת הבקשות יש להעביר 

 סריקת דרכון )העמוד עם תמונת המועמד.ת(. .1
 קורות חיים. .2
וכן  המכילים ציון משוקלל וציון תזהגליונות ציונים מהתואר הראשון השני והשלישי או אישורי זכאות לתואר  .3

 העתקי תעודות.
 רשימת פרסומים )אם יש(. .4
 3-5תקציר הצעת המחקר לדוקטורט שהוגשה לשיפוט, כולל הנושא וחשיבותו, מקורותיו ותרומתו הצפויה לתחום ) .5

 עמ'(. 
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    ( המלצת המנחה לדוקטורט ב( המלצת המנחה לתואר שני )אמכתבי המלצה מפורטים ומנומקים הכוללים: )שלושה  .6
( מכתב של חבר סגל אקדמי המכיר את המועמד. בהמלצות יש לכלול מידע אודות תחום המחקר, חשיבותו ג)

 ת..האקדמיים של המועמד המדעית, מקוריותו וחדשנותו כמו כן להתייחס להישגים
 * לתשומת לבכם נודעת חשיבות עליונה לתוכן ההמלצות ולנימוקיהן והם יהוו גורם בעל משקל בהחלטות הוועדה.  

 
 את טופס הבקשה המצורף לקול קורא. WORD, יש להעביר בקובץ PDFבנוסף לקובץ 

 
, עם הטופס WORDוקובץ   אחד לכל מועמד  PDF קובץכ,  .תהמועמד  את תיקבדוא"ל לשלוח הקולט  המנחה על 

   aabutbul@univ.haifa.ac.ilרשות ללימודים מתקדמים לכתובת מייל: ל
 לא תתאפשרנה הארכות במועד ההגשה.    -שימת הלב,  2022 ביולי 25 שנילא יאוחר מיום 

 
 בתודה על שיתוף הפעולה, 

 

 
 סיגלית רג'ואן 

 ראש מינהל הרשות ללימודים מתקדמים 
 

 העתק: 
 , רקטורגור אלרואיפרופ' 

 ברק, דיקן ללימודים מתקדמים -פרופ' לילי אורלנד 
 , רמ"ד מלגות לתואר שלישי ענת אבוטבולגב' 
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