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 לכבוד 
       ראשי בתי ספר, חוגים, מחלקות ומכוני מחקר 

 כאן 
 
 

 שלום רב, 
 

 לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה ז"ל נחמיה לבציוןפרופ' מלגות ע"ש הנדון: 
 "בפתש-פ"תש – "זימחזור 

 
 

בעלי מיועדות ל דוקטורנטים מצטייניםע"ש פרופ' נחמיה לבציון ז"ל להמועצה להשכלה גבוהה   מלגות
מטרות התכנית לעודד סטודנטים מצטיינים  .אקונומי נמוך אשר גדלו באזורי הפריפריה-רקע סוציו

לאפשר להם להקדיש את תוך עידוד המצוינות האקדמית,  פריה לפנות ללימודי התואר השלישימהפרי
 קדמי במדינת ישראל. להשתלב בעתיד בסגל האמלוא זמנם ללימודים ולעודד אותם 

 
 :האלהעומד באחד הקריטריונים אם הוא סטודנט מהפריפריה לייחשב מועמד 

 למד באחת החטיבות העליונות המופיעות בנספח המצורף. .1
ישובים יהתיכון, באחד  בי"ס שנות 3לימוד בבית ספר, בדגש על השנות  12במהלך רוב  התגורר .2

 המופיעים בנספח המצורף.
לעיל, אך יש לו נימוקים משכנעים שאכן התחנך  2או  1ד בקריטריונים מועמד שאינו עומ .3

רוף מכתב קצר המנמק יכלכלית של המדינה, יוכל להגיש את מועמדותו בצ-בפריפריה החברתית
 זאת.

 
 ות"ת. המנה יו"ר ימלגאים על ידי ועדה מיוחדת ש 10מדי שנה ייבחרו עד 

 לפי קריטריונים של מצוינות אקדמית.  מוסדי)ארצי (ולא -בחירת הזוכים תיעשה על בסיס כלל
(אין כפל  נוספת, יהיה עליו לוותר על אחת המלגות משמעותיתובמלגה  זו האם המועמד יזכה במלג

 . מלגות)
 

 נוספים ₪ 20,000ועוד ות"ת ההקצבת ₪  52,200 :שנים שלושלשנה למשך ₪  72,200סכום המלגה הוא 
 .הוצאות מחקרלכיסוי ספת למלגה, וכתו מנחהההפקולטה/היחידה/ במימון

 
 ים לבחירת מועמדים יתנאים כלל

 
 ללימודי דוקטורט תוך לא יותר  , אשר התקבלחו"לאו במוכר בארץ  ממוסדבעל תואר שני   .1

 התקבל למסלול ישיר לדוקטורט.שאו  ,משלוש שנים מקבלת התואר
 
 רה על ידי המנחה והוגשה לשיפוט).המחקר אושרה על ידי מוסדות האוניברסיטה (או אוש הצעת . 2
 
  אקונומי נמוך שגדל בפריפריה או למד בבית ספר תיכון בפריפריה.-וציובעל רקע סן סטודנט מצטיי . 3
 
 המלגאי מתחייב כלפי האוניברסיטה:  . 4

שנים ממועד זכייתו  ארבע תוך לסיים את עבודת המחקר תוך שלוש שנות המלגה או לכל היותר  א.
 מלגה. ב

לא לעבוד לשם הכנסה, למעט עזרה בהוראה באוניברסיטה, ואף זאת באישור בכתב   ב.
 שעות הוראה שבועיות.  ארבעממנחה עבודת הדוקטורט ובהיקף שלא יעלה על 

שה חודשים ילבקש את אישור האוניברסיטה לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של ש  ג.
 יותר משנה אחת. ה  של או יותר. האוניברסיטה לא תאשר הפסק
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 ות"ת: ההאוניברסיטה מתחייבת כלפי  .5

 לא להעסיק את המלגאי על חשבון המלגה. .א
 תאפשרשלהעמיד לרשות המלגאי את הספרות המקצועית ואת כלי המחקר הדרושים בדרך  .ב

 ניצול אופטימלי של שנות המחקר. 
 

  :האלהאת המסמכים  מועמדים מתבקשים להגישה
 
 .)מודפס( טופס הבקשה . 1
 )פרסיםולציין הוענקו בהצטיינות או בהצטיינות יתרה,  ולציין אםהתארים  לפרט אתקורות חיים ( . 2

 וכן רשימת פרסומים (אם יש). 
 תעודת סיום של ביה"ס התיכון.  . 3
  .(ובכלל זה ציוני הגמר וציון עבודת התזה) ציונים של תואר ראשון ושני תגיליונו . 4
מועמדים שהתקבלו למסלול ישיר לדוקטורט יגישו תקציר הישגיהם ; המוסמךת תקציר עבוד . 5

 ).עמודים 2-1במחקר (
ובין עמודים) בין שאושרה על ידי מוסדות האוניברסיטה  5-3( לדוקטורט תקציר הצעת המחקר . 6

 רק על ידי המנחה.שאושרה 
 אקדמי חבר סגל; (ג) וקטורטדלמנחה ; (ב) הנחה לתואר שני(א) המ :מאת מכתבי המלצה לושהש . 7

בהמלצה יש לכלול מידע אודות תחום המחקר, חשיבותו המדעית,  המכיר את המועמד ואת המחקר.
חתימה של כמו כן להתייחס להישגים האקדמיים של המועמד ולמצבו הכלכלי.  , ומקוריותו וחדשנותו

 .הממליץ הכרחית
 .ונומיאק-בו יפרט המועמד את מצבו הסוציושקצר  מכתב . 8
 ).עותק אחדטופס פנימי ( . 9

 .עותק אחד)בידי המועמד ( חתום כתב התחייבות . 10
אם  –קבלה לשלב ב' בדוקטורט  ועלקבלה ללימודי דוקטורט  עלאישורים ממדור תלמידי מחקר  .11

 עותק אחד).כבר יש (
 עותק אחד).( לשנה ₪ 20,000 המלגה בסך /חוג/מנחה להשתתפות במימוןאישור דקאן/בי"ס . 12

 
יום  עד) תניילון נפרדשקית (כל עותק ב עותקים 8-במסמכים את כל ההמועמדים מתבקשים להגיש לח"מ 

 .9201באפריל  11 ,חמישי
 

 הסגל והדוקטורנטים ביחידותיכם. חבריהמידע לידיעת  את אנא הביאו
 

 בברכה, 
 
 
 
 
 
 

 
 

 : העתק
 פרופ' אייל זיסר, סגן הרקטור

 דקאני פקולטות
 המזכירה האקדמית , ן פלדמןשרו
 פקולטות נים מנהליים לדקאני המש
 בפקולטות ובבתי הספרכירות לענייני דוקטורנטים מז























































































 

 מהפריפריהלדוקטורנטים מצטיינים ז"ל לבציון  פרופ' נחמיהמלגות ע"ש  תכנית
 (פ"בתש-תש"פ) זי"בקשה למועמד למחזור  טופס

 לב המבקש לתשומת
  .אנא קרא בעיון התקנון וההנחיות 
 רור.מלא את הטופס בדייקנות ובכתב ב 

 :יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים בהתאם לתקנון 
 חיים. קורות .1

 ציונים של התואר הראשון והשני )כולל ממוצעים וציון עבודת התזה(.  גיליון .2
 .באוניברסיטההמלצות מחברי סגל בכיר  שתי לפחות .3
  תכנית הדוקטורט. אישור .4

 .ן להגיש מאמרים שלמים אלא רק תקצירי מאמרים()אי תכנית הדוקטורט תמצית .5

 פרסומים )במידה ויש כאלו(. רשימת .6

 .בקשה שלא תענה לתנאי המלגה או הלוקה בחסר לא תידון 
 

 תש"פאקדמית  שנה

 _________________________________מוסד

 _______________________________ פקולטה

 פרטים אישיים. 1

 שם פרטי____________________ )עברית( משפחה__________________ שם

 שם פרטי____________________ )לועזית( שם משפחה__________________

 ארץ לידה ___________ שנת עליה_____________ שנת לידה ___________

 ___מצב משפחתי________  מין_________ אזרחות_____________

 כתובת__________________________________________________________ 

 ' בבית __________ טל' בעבודה ___________ טל' נייד ___________________ טל

 כתובת דוא"ל _____________________________________________________ 

 __________________נוכחי____________________________________ עיסוק

 

 פריפריה -עמידה בקריטריונים . 2

 תיכונייםלימודים א. 

 תעודה המוסד* מיקום מוסד שם  שנים

    

 לפרט את המיקום המדויק בארץ של ביה"ס התיכון ולצרף את תעודת הסיום. יש* 

 

 

 

Planning & Budgeting Committee | תקצוב לעדה לתכנון ווהו  

 



 בבית ספר שנות לימוד 12 רוב ב. מקום מגורים במהלך

 שכונה/רחוב עיר  וכיתות  שנים

   

 . לימודים אקדמיים3

 ציונים ממוצע תואר מוסדה שם  שנים

  ראשון  

  
 שני

 קורסים: _______ ממוצע
 ציון תזה: ______

 ציון בחינת גמר: _______

  שלישי  

 
 וכד' , מלגות. פרסים, הצטיינות4

 הצטיינות פרס שנה

 

 

 

 

 
 לצה()יש לצרף מכתבי המ.  שמות מנחים וממליצים 5

 מוסד תפקיד שם

  

 

 

 

על הרקטור לפרט את שיקולי האוניברסיטה בהגשת המועמד/ת, ואת איכויות המועמד/ת שעמדו . 6

 )ניתן לצרף דף נפרד לסעיף זה(לנגד עיני הועדה הפנימית בהחלטתה לדירוג המועמד 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
 . התחייבות המועמד והאוניברסיטה לתנאים הנדרשים בתקנון7

 הח"מ מתחייבים לעמוד בכל תנאי המלגה ע"ש לבציון כפי שמופיעים בתקנון ובהנחיות. אנו
 

 __________חתימת המועמד/ת __________       ________________תאריך

 

 _______________חתימת הרקטור______          ________________תאריך

 

 "ל/סמנכ"ל כספים____________________ מנכ חתימת ________________       תאריך

 



 ז"ל פרופ' נחמיה לבציוןטופס בקשה למלגה ע"ש 
 פ"תש – מצטיינים מהפריפריה לדוקטורנטים

 לשימוש פנימי *
 
 

     שם פרטי       שם משפחה 

 

 תאריך לידה  ____________________ ____זהות ___________________ מס'

 

     חוג בי"ס/     פקולטה  

 

 ו מגורם אחר )מלגות קיום או כל מלגה אחרת(האם מקבל מלגה כלשהי מהאוניברסיטה א

___________________________________________________________________ 

 _______________________________ __________ מינוי או עיסוק נוכחי באוניברסיטה

 ___________________________________________עיסוק נוכחי מחוץ לאוניברסיטה 

 

 __________________תאריך זכאות לתואר ראשון                ציון גמר לתואר ראשון 

                   זכאות לתואר שניתאריך  ________ ציון התזה________שני לתוארגמר  ציון

 

 _______________________מעבר למסלול הישיר לדוקטורט / תאריך תחילת הדוקטורט

           המנחה/ים 

 __________________      נושא עבודת הדוקטורט 

       מחקרתכנית הנושא העבודה ו הגשתתאריך 

       מחקרתכנית הנושא העבודה ו אישורתאריך 

            הערות מיוחדות 

 

 מצהיר בזאת שכל הפרטים שציינתי בבקשה זו נכונים ומדויקים. אני

 

 

      חתימה         תאריך  
 
 

 

 * יוגש בעותק אחד בלבד



 ז"ל פרופ' נחמיה לבציוןע"ש  מלגות
  מצטיינים מהפריפריה לדוקטורנטים

 
 

 המועמד/תהתחייבות 
 
 

 : ת/מתחייב אני
 
 
 שנים ממועד  4 תוך שנות המלגה או לכל היותר 3לסיים את עבודת המחקר תוך  . 1

 במלגה. זכייתי     
 
 
 ואף זאת באישור  ,ל עזרה בהוראה באוניברסיטהלא לעבוד לשם הכנסה, למעט עבודה ש . 2

 .שעות הוראה שבועיות 4בכתב ממנחה עבודת הדוקטורט ובהיקף שלא יעלה על  
 
 חודשים 6לבקש את אישור האוניברסיטה לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של  . 3

 יותר משנה אחת. של  האו יותר. האוניברסיטה לא תאפשר הפסק 
 
 
 
 

 שנים בלבד. 3מלגה תוענק עד ידוע לי כי ה
 
 
 
 
 
 
 
 

            

                     _________________________________ 
 

 שם                     
 
 
 
 
 
 

      _________________________________ 

 חתימה                               

 

 

      _________________________________ 

 תאריך                               

 


	כאן
	תנאים כלליים לבחירת מועמדים

