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לכבוד
ראשי בתי ספר ,חוגים ,מחלקות ומכוני מחקר
כאן
שלום רב,

הנדון :מלגות הות"ת לדוקטורנטים מצטיינים מהאוכלוסיה החרדית
מחזור א' – תש"פ-תשפ"ב
הוועדה לתכנון ולתקצוב במועצה להשכלה גבוהה מציעה תכנית מלגות חדשה להכשרת סגל הוראה
ומחקר מקרב האוכלוסייה החרדית בישראל ,והרחבת הייצוג של האוכלוסייה החרדית בקרב הסגל
האקדמי הבכיר בישראל .המלגה נועדה לאפשר לדוקטורנטים מצטיינים מקרב האוכלוסייה החרדית
להקדיש את מלוא זמנם ללימודים ולאפשר תנאים לסיום מוצלח של הדוקטורט בזמן של  3שנים,
להביא את הדוקטורנטים המצטיינים מקרב האוכלוסייה החרדית למיצוי יכולתם הלימודית
והמחקרית ,ולעודד סטודנטים מצטיינים מקרב אוכלוסייה זו לפנות ללימודי התואר השלישי ולעסוק
במחקר אקדמי.
מדי שנה ייבחרו עד  3מלגאים על ידי ועדה מיוחדת שימנה יו"ר הות"ת.
סכום המלגה הוא  ₪ 72,200לשנה למשך שלוש שנים ₪ 52,200 :הקצבת הות"ת ועוד  ₪ 20,000נוספים
במימון היחידה/המנחה כתוספת למלגה ,ולכיסוי הוצאות מחקר.
הזוכים ייבחרו עפ"י קריטריונים שוויוניים על בסיס מצוינות אקדמית בכפוף לקריטריונים שכוללים
בין היתר :ציונים ,פרסומים ,השתתפות פעילה בכנסים ,פרסים אקדמיים ,פוטנציאל המועמד
להשתלבות בעולם האקדמי וכיו"ב.
כל אוניברסיטה רשאית להגיש עד  4מועמדים ,ולפחות מחציתם נשים.
תנאים כלליים לבחירת מועמדים
.1

יוגשו אך ורק מועמדים/ות העומדים בהגדרת הות"ת כדלקמן:
בנים :התלמיד למד מכתה ט' עד י"ב במוסד חינוך תרבותי ייחודי כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך
תרבותיים יחודיים ,תשס"ח 2008-או במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית ,המצוי
בפיקוח אחר של משרד החינוך.
בנות :התלמידה למדה מכתה ט' עד י"ב במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית ,המצוי
בפיקוח אחר של משרד החינוך.

.2

על המועמדים לעמוד באחד מהתנאים הבאים:
א .המועמדים למלגה יהיו בעלי תואר  MAשהגישו הצעת מחקר לדוקטורט תוך שנתיים וחצי
מיום קבלת אישור עבודת ה ,MA-וההצעה אושרה.
ב .סטודנטים במסלול הישיר לדוקטורט ,שהצעת המחקר שלהם לדוקטורט אושרה.
בשני המקרים אישור הצעת המחקר יהיה לא יותר משנה וחצי לפני מועד בחירתו של המועמד
ע"י האוניברסיטה.
במקרים של חריגה של עד חודשיים מלוחות הזמנים שצוינו ,הוועדה תשקול החלטתה באופן
פרטני.

נא לקרוא בעיון את תקנון המלגה המצורף.

המועמדים מתבקשים להגיש את המסמכים האלה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

טופס הבקשה )מודפס(.
קורות חיים )נא לפרט את התארים ולציין אם הוענקו בהצטיינות או בהצטיינות יתרה ,ולציין
פרסים( וכן רשימת פרסומים )אם יש(.
תקציר הצעת המחקר לדוקטורט ) 5-3עמודים(.
שלושה מכתבי המלצה )אחת ממנחה העבודה ועוד שתי המלצות(
טופס פנימי )עותק אחד(.
כתב התחייבות חתום בידי המועמד )עותק אחד(.
אישור ממדור תלמידי מחקר על קבלה לשלב ב' בדוקטורט .
אישור יחידה/מנחה להשתתפות במימון המלגה בסך  ₪ 20,000לשנה )עותק אחד(.

המועמדים מתבקשים להגיש לח"מ את כל המסמכים ב 8-עותקים )כל עותק בשקית ניילון נפרדת( עד יום
חמישי 11 ,באפריל .2019
אנא הביאו את המידע לידיעת חברי הסגל והדוקטורנטים ביחידותיכם.

בברכה,

העתק:
פרופ' אייל זיסר ,סגן הרקטור
דקאני פקולטות
שרון פלדמן ,המזכירה האקדמית
משנים מנהליים לדקאני הפקולטות
מזכירות לענייני דוקטורנטים בפקולטות ובבתי הספר

